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G eomatikkdagene på Lillehammer er 
nær forestående, og det er på tide 

å dytte geomatikkbegrepet fram til lyset 
igjen. GeoForums visjon er «Veiviser 
til geomatikk» og virksomhetsideen er 
«GeoForum er en uavhengig interesse- 
organisasjon for synliggjøring og utvikling 
av geomatikkfagene». Vi har tidligere  
i denne spalten kastet fram spørsmålet 
om vi egentlig har et bevisst forhold til 
«geomatikk» eller «geomatiker». Bør 
vi bli enige om en felles definisjonen av 
begrepet «geomatikk» i forhold til Geo-
Forums aktiviteter? Dette tema ble tatt 
opp på Geomatikkdagene i Ålesund i fjor, 
og det var også et tema under ledermøte 
i januar. Har vi blitt klokere siden sist? 
Svaret er nok ikke et rungende JAAAA, 
men diskusjon og noen tilbakemeldinger 
har brakt oss litt videre.

Ut fra virksomhetsideen til GeoForum 
går vi ut fra at geomatikk er et samle- 
begrep for flere fag i og med at vi snakker 
om «geomatikkfagene». I arbeidspro-
grammet til GeoForum bruker vi også 
formuleringen «Geomatikkbrukere i til-
grensende fagområder». Vi må hele tiden 
være klar over at aktiviteter som vi kaller 
«geomatikk» ofte foregår i tett kobling til 
ulike fagområder som jus, informasjons-
teknologi, elektronikk, kommunikasjon, 
bygg, anlegg og geofag. 

Hvis vi går til Store Norske Leksikon  
er geomatikk

«en samlebetegnelse for virksom-
het knyttet til innsamling, bearbeiding, 
analyse, lagring, distribusjon, presenta-
sjon og anvendelse av romlig stedfestet 
informasjon. Uttrykket geomatikk har  
i økende grad etter overgangen til det 21. 
århundre erstattet tidligere uttrykk som 
kart og oppmåling og karttekniske fag».  

Tradisjonelt er dette aktiviteter knyttet 
til geodesi, landmåling, fotogrammetri, 
kartografi og fjernmåling. Oppfatningen 
av geomatikk som «kart og oppmåling» 
lever nok i beste velgående i bransjen. 
Ut fra GeoForums opphav som Norges 
karttekniske forbund er dette en naturlig 
kobling. Men tiden er kanskje moden for 
en litt friere kobling til de tradisjonelle 
kjerneområdene. Et konkret spørsmål er 
for eksempel om plan- og eiendomsfage-
ne føler seg komfortable med geomatikk-
begrepet? Det er vel ting som tyder på 
at geomatikk som fellesbegrep ikke har 
fått fotfeste innenfor disse fagområdene. 
Et annet spørsmål er om geomatikk er 
et kjent begrep innen informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi?

Men tilbake til forsøkene på å definere 
begrepet. Forslaget som ble presentert  
i Ålesund var: 

Geomatikk er en felles betegnelse for 
fag som håndterer stedfestet informa-
sjon. Geomatikk omfatter hele prosessen 
fra spesifisering, datainnsamling, data-
lagring, dataanalyse og formidling.

Det var ikke mange tilbakemeldinger, 
men det var tydelig at denne definisjo-
nen ikke fanger opp forvaltning og den 
samfunnsfaglige dimensjonen i det som 
oppfattes som geomatikk aktiviteter. 
Siste setning kan erstattes med «Sentrale 
geomatikkaktiviteter er spesifisering, inn-
samling, forvaltning, analyse, utstikking 
og formidling av stedfestet informasjon». 
Denne treffer kanskje litt bedre i forhold 
til forvaltning, og har dessuten tatt med 
utstikking. Dette er kanskje en bedre 
formulering, men fortsatt litt snever??

Vi lar det ligge åpent akkurat nå.  
Vi sees på Lillehammer.

Geomatikk – hva er det?

Tekst: Rune Strand Ødegård

RAPPORT FRA BESTIKKET
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Organisasjon for geomatikk

Ved MARIANNE MEINICH
marianne@geoforum.no

Vårens vakreste eventyr

En svulstig overskrift denne gangen. Våren 
er vakker og i år ser det ut til at den er 1 ½ 

måned for tidlig, i hvert fall her jeg befinner 
meg. Det drypper allerede fra taket og solen 
varmer som om det var påsketider. Siden jeg 
har denne jobben som daglig leder og enga-
sjert som jeg er innen geomatikk er Geoma-
tikkdagene en del av våren for meg.

Alle våre medlemmer har fått tilsendt 
informasjon om Geomatikkdagene. Det er 
likevel mange som venter på årets første Posi-
sjon der programmet til Geomatikkdagene er 
en fast post. Påmeldingsfristen er 28. februar, 
og selv om det fremdeles er ledige plasser bør 
man melde seg på snarest hvis man ønsker å 
bo på konferansehotellet som er Lillehammer 
hotell. 

I år er tema Digital agenda for Norge, 
Stortingsmelding 27 (2015–2016). Meldingen 
presenterer regjeringens hovedmål og hoved-
prioriteringer i IKT-politikken.

Det er flere nyheter i år. En av nyhetene er 
at det er lagt opp til paneldebatt om digitali-
sering, sentralisering og rammebetingelser for 
offentlige og private aktører innen geomatikk. 
For å få til en vellykket debatt oppfordrer vi 
tilhørere til å komme med innspill underveis.  
Det vil være et panel med sentrale aktører og 
Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD), og vi 
setter pris på at Jens Barland som er en erfa-
ren debattleder, fører debatten. 

Utstillingen er alltid en viktig del av kon-
feransen. Lillehammer hotel er kjent for å 
ha gode utstillingsområder og dette gir gode 
rammer for våre utstillere. Utstillerens aften 
første kveld blir en uformell kveld med buffet 
og mingling i utstillingen. Utstillere er krea-
tive med ulike konkurranser og aktiviteter og 
jeg er spent på hva de legger opp til i år. Den 
uformelle møteplassen er viktig på Geoma-
tikkdagene! Det er ofte her relasjoner bygges 

og nye ideer skapes.
Nytt av året er en egen gratis workshop 

for å få flere arealplanleggere til konferansen. 
GeoForum har fått støtte fra KMD til å lage 
et program for denne gruppen med studen-
ter innen arealplanlegging. Dette kan bidra 
til verdifull utveksling av erfaringer og øke 
kompetansen om hverandres fagfelt og ut-
fordringer. Det kan bidra til større forståelse, 
økt samarbeid og mer smidige planprosesser, 
heter det i tildelingsbrevet fra KMD.

Yoga, ekskursjoner og o-løp fristes det også 
med i tillegg til bryggeribesøk. De uformelle 
møtestedene har alltid vært viktige for Geo-
Forum. Dette kommer også frem i historien 
om GeoForum Oslo og Akershus der det står 
at Thorolf Gregersen tok initiativ til både dan-
semøter og øl- og pølsemøter hos bryggeriet 
Frydenlund. 

Jeg vil berømme programkomitéene som 
legger frem et fullspekket program som bærer 
preg av fornyelse i tillegg til at faste gjenkjen-
nelige poster er bevart.  

Jeg ser frem til å treffe dere på Lillehammer 
og vil spesielt ønske velkommen til studente-
ne – dere er viktige for rekruttering og synlig-
gjøring av geomatikk, våre æresmedlemmer, 
våre gjester fra andre nordiske land og alle 
deltakere som sørger for at Geomatikkdagene 
blir årets stormønstring innen geomatikk! 
Jeg vil også takke alle frivillige som gjør sin 
innsats både for GeoForum som organisasjon 
og ved gjennomføring av Geomatikkdagene.

Vel møtt på Lillehammer!
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Nasjonalt geodataråd med dagens sammensetting, har nå hatt virketid i ett år. 
Listen over saker de allerede har behandlet og saker som «står i kø» for å bli 
behandlet, er fyldig. Rådets mandat om å styrke samarbeidet om samfunnets felles 
geografiske infrastruktur, gjenspeiles i sakene som er til behandling.

Tekst: Sissel Skovly, Kartverket 

Nasjonalt geodataråd  
– saker på agendaen

Rådet ble opprinnelig oppnevnt av kongen 
i statsråd i 2012 og første virkeperiode 
var 3 år (2012-2015). Rådet ble gjenåpnet 
i 2016 med en besetning av både gamle 
og nye personlig oppnevnte medlemmer. 
Leder av Nasjonalt geodataråd er Alvhild 
Hedstein – tidligere adm.direktør i NIBIO. 
Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet (KMD) har fra 2017 oppnevnt et 
nytt medlem til rådet fra landbrukssekto-
ren - Jørn Rolfsen, adm. direktør i Land-
bruksdirektoratet. Virketiden for Nasjonalt 
geodataråd er ut 2019.

Den mest tidkrevende saken rådet 
har behandlet i 2016 er utarbeidelse av 
nasjonal geodatastrategi. En arbeidsgruppe 
under Samordningsgruppen i Norge digi-
talt, har stått for gjennomføringen. Rådet 
har fulgt opp med detaljerte innspill og 
det har vært en iterativ prosess helt fram 
til leveransetidspunktet.  KMD er bestiller 
av strategien gjennom stortingsmeldingen 
«Digital agenda» og nasjonal geodatastra-
tegi og forslag ble formelt overlevert KMD 
14.februar 2017 av leder av Samordnings-
gruppen, Erik Perstuen (Kartverket) og 
nevnte leder av Nasjonalt geodataråd. 

Hvilke andre saker rådet behandlet  
i 2016, vises til referatene fra rådets tre 
møter i 2016 på www.geonorge.no.

Sakene som skal behandles i Nasjonalt 
geodataråd i 2017 og framover, vil nok  
på en eller annen måte være knyttet til 
nasjonal geodatastrategi og tilhørende 
handlingsplan som er i oppstart. Som 
rådgiver for KMD og regjeringen, må saker 
disse ønsker råd om, bli prioritert på 

agendaen.  Videre er følgende saker på 
listen over viktige saker som rådet ønsker  
å behandle i sin virketid (rekkefølgen er 
uten betydning):

• Utdanning og rekruttering til bransjen
• Utfordringer knyttet til ønske om åpne 

data kontra en bærekraftig utvikling
• Geonorges rolle og betydning
• Betydningen av kvalitet i viktige  

felleskomponenter (matrikkelen)
• Informasjonssikkerhet og  

graderingsregimet
• Data for undergrunnen
• Klimaendringer og klimatilpasninger  

– nye forutsetninger for planlegging
• Gevinstvurderinger og samfunnsnytte  

av automatisering og digitalisering
• Den blå økonomi
• Copernicus – muligheter og engasjement 

i internasjonal utvikling
• Nasjonal høydemodell
• Kommunens rolle i et tjenestebasert  

samfunn – utfordringer og rolle- 
avklaringer

Denne listen vil være i kontinuerlig 
endring og nevnte punkter er heller ikke 
grundig definert.

Ønsker dere å holde dere orientert om 
hva Nasjonalt geodataråd driver med, 
så anbefales igjen å besøke Geonorge - 
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/
geografisk-infrastruktur/Norge-digitalt/
nasjonalt-geodatarad/. 

Alvhild Hedstein, leder i Nasjonalt 
geodataråd. Foto: Olav Heggø
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Styreleder i GeoForum Steinar Wergeland 
ønsket velkommen og viste til positive 
erfaringer med fjorårets fellesmøte. Denne 
møteformen gir nyttig informasjonsut-
veksling, øker diskusjonsgrunnlaget og det 
kommer fram nye vinklinger på aktuelle 
tema. Møtet ble innledet med kort infor-
masjon fra alle parter og deretter ble det 
fokusert på 4 tema. Styremedlem i Geo- 
Forum Heidi Liv Tomren var møteleder  
og sørget for en strukturert gjennomføring 
av informasjonsutveksling og debatt.

Informasjonsutveksling
KMD ved Kari Strande og Hilde  
Johansen Bakken: Det jobbes med kom-
munereform, regionreform og utredning 
av saker til flere komitèer på Stortinget. 
Handlingsplan for geodatastrategi skal 
utarbeides. Saker til Stortinget i vårsesjo-
nen er byer og sterke distrikter, nasjonal 
transportplan, endringer i plan- og byg-
ningsloven, ledninger i grunnen, endringer 
i lov om eiendomsregistrering og elektro-
nisk tinglysning. Det er utarbeidet mal for 
digitale reguleringsbestemmelser i 3Dplan. 
Det utredes hvorfor regionale myndigheter 
ikke benytter Digital PlanDialog i større 
grad. Kompetansemidler lyses ut via KMDs 
nettsted. 

KS ved Michael Pande Rolfsen: Kom-
munene kjøper og setter i drift løsninger 
for mer effektiv byggesaksbehandling. KS 
ønsker at det utvikles felles løsninger som 
eByggeSak og ePlanSak og at kommunene 
tar i bruk Svar Ut. BIM bør etterhvert 
benyttes i byggesøknader i istedenfor tra-
disjonelle tegninger. Utvikling i samarbeid 
med SSB av eKostra skal automatisere høs-
ting av data fra framtidig prosess for plan, 
byggesak og eiendomsoppmåling. Gevinst-
kartlegging ved bruk av fellesløsninger gir 
lavere kostnad og spart tid.

DiBK ved Hilde Grevskott Larsen: 
Utvikler Fellestjenester bygg og gode 

søknadsløsninger for å kunne få gevinstre-
aliseringer. DiBK utvikler ikke sluttbru-
kerløsninger men bidrar til en plattform 
for systemutviklere for utvikling av gode 
søknadsportaler tilpasset ulike brukergrup-
per. Fellestjenester bygg skal gå via Altinn 
og sørge for distribusjon til kommunene og 
sektormyndigheter. 15 interessenter har nå 
meldt seg som kandidater til leverandører 
i de fagspesifikke søknadsportalene. 

GB ved Eldar Brænden: Jobber med 
å bedre rammebetingelsene for privat 
bransje og har et økende antall medlem-
mer. Det har alltid vært fokusert mye 
på balansen mellom privat og offentlige 
tjenester. Dette gjelder spesielt i forholdet 
til Kartverket. Det er gitt eget høringssvar 
for organisering av eiendomsoppmåling. 
I forbindelse med utarbeidelse av veileder 
for graving i kommunale veier pekes det på 
at ledningseier må ha originale ledningsda-
ta. GB mener at det i forslag til endringer i 
pbl ikke er utnyttet tilgjengelig kunnskaps-
grunnlag. GB har tatt til etterretning at det 
er lavere aktivitet i geovekstmarkedet og 
forventer mer forutsigbare rammebetingel-
ser for bransjen. Det hevdes at myndighe-
tene blander roller for myndighetsutøvelse 
og leverandørtjenester.

Kartverket ved Knut Arne Gjertsen: 
Via Geonorges tilgang til geografiske data 
skal eierne av slike data sørge for nedlast-
ningsmuligheter. Matrikkelavdelingen og 
Tinglysingsdivisjonen er slått sammen til 
Eiendomsdivisjonen. Det er etablert et 
Maritimt forum innenfor Norge digitalt. 
Det jobbes med løsning for å samkjøre 
høydenivå i sjø og på land. Informerte om 
at Kartverket har strategi for at data som 
ikke er gratis nå skal frigis så snart økono-
mien tillater. Kompetanse fra Kommune-
reform utvikles og overføres til å omfatte 
regionreformen.

GeoForum ved Steinar Wergeland: 
GeoForum er en landsomfattende, 

uavhengig interesseorganisasjon for 
enkeltmedlemmer og bedrifter/etater som 
jobber innen kart, oppmåling og geogra-
fisk informasjon. Geomatikk brukes i dag 
som en fellesbetegnelse på disse fagom-
rådene. GeoForum har jobbet mye med 
strategiplan og utvikling av organisasjo-
nen. GeoForum har et sekretariat med 3 
ansatte. Det er 15 lokalavdelinger og 2028 
medlemmer inkl 253 bedriftsmedlemmer. 
GeoForum arrangerer kurs og konferanser 
for hele fagområdet. Det er gitt høringssvar 
til Digital agenda, Nasjonal geodatastrategi 
og organisering av eiendomsoppmåling. Til 
sistnevnte ble det arrangert egne hørings-
seminar. 

Digital agenda for Norge  
St. melding 27, 2015-2016. 
Torill Eidsheim (H) saksordfører i Trans-
port- og kommunikasjonskomitéen på 
Stortinget innledet om sentrale punkter  
i stortingsmeldingen om Digital agenda 
som presenterer en helhetlig IKT-politikk 
for Norge. Denne dekker et stort fagom-
råde men fikk relativt kort debatt i Stor-
tinget. Digital Agenda handler mye om å 
utvikle byer og tettsteder til et smart sam-
funn ved hjelp av teknologi. Digital Agenda 
gir oversikt over mange utfordringer for å 
oppnå en enklere og bedre hverdag, skape 
nye arbeidsplasser og øke verdiskapningen 
i samfunnet. Sektoransvaret er sterkt i of-
fentlig forvaltning og kan være en utfor-
dring i forhold til å gjennomføre digitalise-
ringspolitikken. Det er derfor viktig å få til 
et godt tverrsektorielt samarbeid.

Norge er et av de mest digitaliserte land 
i verden men digitalpolitikken bør få større 
fokus. Ekomplanen berører viktige tema 
som mobil- og bredbåndsdekning, robuste 
ekomnett, markedsregulering, valgfrihet 
på internett og sikkerhet i ekomnett og 
-tjenester. Planen er en selvstendig del av 
Digital Agenda. Det er god dekning av 

GeoForum arrangerte et heldags fellesmøte med KMD, Kartverket, KS, 
DiBK og Geomatikkbedriftene (GB) den 7. februar. Tema for møte var 
Digital agenda for Norge, Nasjonal geodatastrategi, organisering av 
eiendomsoppmåling, sentral lagring i tillegg til informasjonsutveksling.
Tekst: Gro M. Gjervold og Kåre W. Conradsen, styremedlemmer i GeoForum, Foto: Steinar Wergeland

Norge skal bli verdensmester 
innen geomatikk
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tilgang til internett. Tydelige graveregler 
for ledning i grunnen er nødvendig da 
graving utgjør 80% av kostnader knyttet til 
fiber. Dekning via trådløse nett blir stadig 
viktigere for å tilfredsstille befolkningens 
forventninger og digital tilgang. Sikkerhet 
og robusthet i nettene er vesentlig. Konse-
kvens av at nett er nede blir stadig større 
og vi gjør oss stadig mer avhengige av nett-
tilgang. Totalansvaret for IKT har vært på 
vandring i statsforvaltningen men er nå 
plassert i KMD. Sikkerhet og robusthet 
i eKomnettene er viktig samtidig med at 
kompetanse og rolleforståelse må bygges. 
Personvern er viktig men bør ikke være til 
hinder for innovasjon og smarte løsninger. 
Mye ubevisst deling av personlig informa-
sjon via sosiale medier kan være en større 
utfordring enn de offentlige løsningene. 
Digitale data via algoritmer og satellittdata 
for å analysere muligheter vil få et større 
bruksområde i nær framtid. EU-initiativ 
og digital agenda er avhengig av gode 
fagmiljøer for å formidle riktig informasjon 
til politikerne. Tilfredsstillende koordine-
ring er nødvendig på mange områder og 
særlig innen strategi og tilsyn. Det kreves 
gode demokratiske prosesser for å jobbe på 
tvers av sektorområdene. Torill Eidsheim 
avsluttet med å understreke at det er viktig 
at alle parter bidrar med kompetanse og 
informasjon slik at hele befolkningen i 
Norge skal oppnå gevinster ved å leve i et 
smart samfunn.

Det kom innspill fra salen om at både of-
fentlige data og data generert i privat sektor 
må deles. Det er store forventninger til at 
data skal kunne deles for å skape verdiøk-
ning for mange parter. Informasjon til 
innbyggerne er avhengig av at alle har data-
tilgang og at alle skal kunne drive med inno-
vasjon. Autonome biler trenger informasjon 
om hva som skjer i veinettet og informasjon 
må komme helt til sluttbrukeren med en 
gang. Man skal kunne gi fra seg mest mulig 
data på en sikker måte slik at disse ikke skal 
kunne misbrukes. Tilgang til data som man 
ikke visste man hadde behov for kan være et 
viktig grunnlag for innovasjon. 

GeoForum ga høringssvar i forkant til 
behandlingen av Digital Agenda og fikk ta-
letid under høringen i Transport- og kom-
munikasjonskomitéen. Det ble fokusert 
på geografiske data som premissgiver for 
digital satsing samt som beslutningsstøtte 
og kvalitetsheving av matrikkelen som 
felleskomponent. Bruk av kart, arealpla-
ner, 3D og flyfoto er et viktig bidrag til 
forbedret beslutningsgrunnlag for offent-
lige saksbehandlere og politikere. Bruk av 
geodata bidrar til å formidle og synliggjøre 
planforslag også til publikum. GeoForum 
påpeker at det er avgjørende å unngå bruk 
av analoge alternativ når det finnes gode 
digitale løsninger.

Nasjonal geodatastrategi 
Leder for nasjonalt geodataråd, Alvhild 

Hedstein innledet om Nasjonal geodata-
strategi. Det er en naturlig sammenheng 
og avhengighet mellom Digital agenda for 
Norge og Nasjonal geodatastrategi.

Utredning om Nasjonal geodatastrategi 
er bestilt av regjeringen. Strategien retter 
seg mot perioden fram til 2025. Formålet 
har en klar retning for utvikling av geo-
grafisk informasjon. Digital agenda er den 
politiske forankringen. Samordningsgrup-
pen som ledes av Erik Perstuen i Kartver-
ket har vært aktive og initiativrike. Det 
kom 34 høringssvar under prosessen som 
var komplisert fordi det er mange krys-
sende interesser. Felles ønske om målret-
tede aktiviteter i alle ledd. Siste utkast av 
strategien behandles i Nasjonalt  geodata-
råd 08.02.17 før overlevering til KMD. Den 
vil inneholde sentrale utviklingstrekk som 
internasjonalisering, geopolitisk situasjon, 
beredskap, klimaendringer, ny nærings-
virksomhet, effektiv offentlig sektor, uens-
artet kommunestruktur og urbanisering. 
Visjonen er at Norge skal være ledende i 
bruk av geografisk informasjon. Et eksem-
pel er å ta i bruk 3D i reguleringsprosesser. 
Handlingsplaner som skal realisere strate-
gien vil årlig bli oppdatert av samordnings-
gruppen. Intensjonen er at strategiplanen 
skal være klar i løpet av våren.

GeoForum har gitt høringssvar og 
påpeker viktigheten av at data må være 
oppdaterte og kvalitetssikrede.

Det kom innspill fra salen om at hand-
lingsplanen i tillegg til å vise behovet for 
deling av offentlig data også bør legge vekt 
på å kunne dele tjenester og prosesser. 
Privat bransje er opptatt av klare rammer 
og forutsigbarhet. Det er viktig med av-
klaring om hva som er offentlige tjenester 
og hva privat bransje skal bygge videre på. 
Teknologi er tilgjengelig for alle og bedret 
standardisering av tilgang til informasjon 
vil føre til forenkling og forbedring. Dette 
vil gi muligheter for raske og effektive 
løsninger som kan tilbys alle. Kompetanse 
til å forstå data og sette disse sammen 
er viktig. Det mangler en del tjenester 
som kan gi kommunene i Norge enklere 
saksbehandling. Det er særdeles viktig med 
tilgang til standardiserte og oppdaterte 
data med høy grad av fullstendighet.

Organisering av eiendomsoppmåling
Innledning til temaet ved Dag Høgvard  
i KMD. Han kunne ikke vise til så mye  
mer enn det som allerede er informert 
om tidligere i andre sammenheng.

Som kjent ønsket Stortinget en utred-
ning om hvordan arbeidet med eiendoms-
måling skal organiseres og om det er behov 
for en autorisasjonsordning. Eiendoms-

Leder i nasjonalt geodataråd Alvhild Nesheim innledet 
debatten med informasjon om Nasjonal geodatastrategi.
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registrering er viktig da det årlig tinglyses 
dokumenter for omtrent 1,5 mill eiendom-
mer i Norge. Det utføres ca. 38 000 opp- 
målingsforretninger i året. Av disse utføres 
omtrent 10% av Statens vegvesen og 
8% av private oppmålingsfirma. 15% av 
kommunene betjenes av samarbeidende 
kommuner. I tillegg til dette kommer eien-
domsoppmåling i regi av Jordskifteretten. 
362 kommuner har avtale med Statens veg-
vesen om oppmåling av veigrunn. Hørings-
notat for organisering av eiendomsopp-
måling ble publisert den 19.08.2016 med 
høringssvarfrist til den 21.11.2016. KMD 
mener at eiendomsoppmåling bør utføres 
som en profesjonsrettet tjeneste og vil like-
stille kommunal og privat oppmåling.

Matrikkelloven inneholder ikke noe om 
konkurranserett og Jordskifterettens virk-
somhet var ikke en del av høringsnotatet. 
KMD har på eget initiativ utredet forhold 
vedrørende matrikkelføring. Det ble publi-
sert en samfunnsøkonomisk analyse den 
26.01.17 på regjeringen.no. Forslaget gir 
sannsynlige besparelser og hevder at færre 
landmålere kan dekke det totale behovet 
kombinert med at Kartverket foretar ma-
trikkelføring. Analysen drøfter usikkerhet 
knyttet til landmålers objektivitet og setter 
spørsmålstegn ved om foreslått endring av 
loven vil føre til økning av rettssaker.

Den samfunnsøkonomiske analysen peker 
på flere alternativ enn KMDs høringsnotat. 
Anbudsutsetting hvor kommunen innhen-
ter anbud fra privat oppmålingsfirma for å 
utføre oppmålingsforretninger, nasjonalise-
ring der eiendomsoppmåling skjer i regi av 
staten og fri konkurranse om utførelse av 
oppmålingsforretninger uten krav til krav til 
autorisasjon. Analysen ønsker ikke å utrede 
disse alternativene nærmere da de oppfattes 
som mindre effektive enn dagens løsning.

Det er mottatt 241 høringsuttalelser der 
10 av disse ikke hadde merknader. KMD 
viser til at uttalelsene skal analyseres og 
vektes. Det er få innvendinger mot kompe-
tansekrav og iverksetting av §7 som vil føre 
til at av alle eiendommer uten tilfreds-
stillende nøyaktighet må måles opp ved 
omsetning uavhengig av organisasjonsform 
for eiendomsmåling. Politisk avgjørelse  
i saken gjør at administrasjonen må være 
tilbakeholdne med kommentarer. Saken vil 
sannsynligvis bli lagt fram for Stortinget 
som forslag til lovendring. Den er ikke 
varslet på Stortingets nettsted men KMD 
har ambisjon om at saken skal bli behand-
let på stortinget i løpet av vårsesjonen.

GeoForum ved Kåre W. Conradsen 
hadde også en kort innledning til dette 
temaet.

GeoForum som uavhengig organisasjon 
har engasjert seg for å bidra til et bedre 
beslutningsgrunnlag.

KMD ønsker at utføring av oppmålings-
forretninger endres fra å være en forvalt-
ningsoppgave til en tjenesteyting. KMD av-
klarte at dette kan gjøres ved en lovendring 
og at utredningen er en politisk sak.

Høringssvar fra så godt som alle kom-
muner, KS og fagforeninger gir tydelig 
uttrykk for at det ikke ønskes noen endring 
av matrikkeloven. Det vises til at 90% av 
oppmålingsforretninger gjennomføres 
innenfor fristen. Fornøyde kunder, tje-
nester til selvkost, tilfresstillende matrik-
kelføring, innovative tekniske løsninger 
og godt samarbeid mellom kommuner og 
private oppmålingsfirma. Det ble i tillegg 
vist til høringssvar med en spesiell faglig og 
uavhengig posisjon. 

Høringssvaret fra Torbjørn Trageton 
peker på at utførelse av eiendomsoppmå-
ling er en offentlig oppgave og at dagens 

organisering er mest rasjonell og rimeligst. 
Advokatforeningen er kritisk til at eien-
domsoppmålingen endres fra å være en 
kommunal forvaltningsoppgave til en pro-
fesjonsregulert tjeneste hvor det skal være 
fri prisdannelse. I tillegg til at oppmålings-
tjenestene som i dag er selvkostbasert kan 
bli dyrere for brukerne i et privat marked, 
frykter også Advokatforeningen at verdifull 
eiendomskompetanse i kommunen kan 
forsvinne ved at tjenestene kan tilbys av 
andre enn kommunene, noe som kan gi 
brukerne dårligere tjenester. 

Kommunene vil, i motsetning til en 
privat landmåler engasjert av søker, bli 
oppfattet som en mer nøytral part av 
naboer og andre som blir berørt av en 
oppmålingsforretning. Advokatforeningen 
mener at forslaget til KMD ikke er godt 
nok utredet.

GeoForum stilte følgende spørsmål  
i forbindelse med utredningen til KMD, 
samfunnsøkonomisk analyse og alle  
høringssvarene: 

Hvilken påvirkning har høringssvarene 
og samfunnsøkonomisk analyse på videre 
behandling?

Bør tiltak som gir sikker gevinst (§7) 
gjennomføres først og lovendring utsettes 
og utredes nærmere?
Bør det satses på økt offentlig/privat 

samarbeid om utførelse av oppmålings-
forretninger?

Sentral lagring av FKB og  
geosynkronisering av plandata.
Innledningen var ved Otto Richard Eide fra 
Trondheim kommune.

Det ble spesielt pekt på finansiering og 
distribusjon av plandata samt Trondheim 
kommunes behov og aktuelle brukeres 
behov. Mange kartdata er lokalt tilpasset 

Fra venstre Hallvard Hoen, KS, Øystein Halvorsen, Eldar Brænden og Jorunn Kragset alle 
tre fra GB, Hilde Grevskott Larsen, DiBK, Otto Richard Eide fra Trondheim kommune. Kåre 

Conradsen, styremedlem i GeoForum og Gro Gjervold, nestleder i styret i GeoForum.
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• Koordinering av planer - KGrav
• Søknadsbehandling - Vei og VA
• Samordnet gravemelding og kabelpåvisning
• Dokumentasjon av ledningsnett
• Råte- og tilstandskontroll av stolper

• Stikking/maskinstyring - vei/jernbane/bygg
• Mengdeberegning og kontraktsoppfølging
• Grunnlags- og setningsmålinger
• 3D-modeller for prosjektering/BIM
• Kartlegging med droner
• Eiendomsmålinger

• Digitalisering av kommunale papirarkiv
• Arkivanalyser
• Innbyggerportal for eiendomsinformasjon
• Taksering for eiendomsskatt - matrikkelføring
• Feltløsninger for datafangst til ulike fagsystemer
• Programvare- og systemutvikling

PMS 280
PMS 398

telefon 810 33 400 • firmapost@geomatikk.no • www.geomatikk.no

telefon 810 33 400 • post.survey@geomatikk.no • www.geomatikk-survey.no

telefon 73 10 99 50 • post@geomatikk-ikt.no • www.geomatikk-ikt.no

behovet og lokal forvaltning gir effektiv 
saksbehandling. Mange data er ikke egnet 
for sentral lagring.

Kommunenes behov blir ikke tatt nok 
hensyn til når staten ønsker sentrale 
løsninger. Kommunene trenger ofte mer 
detaljert informasjon enn den sentrale for-
valtning.Kommunene etterspør løsninger 
fra private firmaer men kommunens behov 
passer ikke alltid i firmaenes forretnings-
strategi. Det må da lages egne lokale løs-
ninger. Sentral lagring er vedtatt gjennom 
geovekstsamarbeidet. Kommuner utenfor 
geovekst er ikke tatt med i beslutningen. 
Løsningen bygger i dag på proprietært 
system. Det må bygge på åpent API slik at 
innovasjon og utvikling er mulig hos alle 
leverandører.

Behovet innenfor Smart City er at alle 
må dele data for å skape verdiskapning og 
endre adferd hos innbyggere.

GeoSynkronisering av plandata er satt 
opp med tjeneste for gjeldende regule-
ringsplaner. Utfordringen er å få det inn  

i Kartverkets QMS som har strengere regler 
enn kommunen. Hva er godt nok og hvem 
har riktig fasit? Trondheim kommune har 
en moderne og brukertilpasset kartløsning.

Kartverket viste til behovet for en løs-
ning ut fra minste felles multiplum for 
426 kommuner og at sentral lagring for 
FKB har en overraskende stor oppslutning 
hos kommunene. Storkommunene har 
vært med i diskusjonen om teknologivalg. 
Valget med proprietær løsning ble foretatt 
for å komme raskere til mål. For øyeblikket 
er 15 kommuner i gang og 100 kommuner 
står i kø.

GeoForum bemerket at både sentral 
lagring av FKB og geosynkronisering av 
plandata er viktigst for statlige etater 
men at kommunene bærer store utgifter 
i forbindelse med driftsetting av nødvendig 
infrastruktur. For sentral lagring av FKB 
vil FDV-avtalen gjennom geovekst tilby 
hver kommune kr 15 000 årlig i inntil  
3 år. Dette er vesentlig mindre enn kom-
munenes faktiske kostnad. Det er viktig 

at det snarest mulig blir tilrettelagt for 
geosynkronisering av planforslag. Dette er 
en forutsetning for formidling av plandata 
via Digital PlanDialog til regionale myn-
digheter og statlige etater.

KS oppfatter at de fleste kommuner er 
motivert for sentral lagring av FKB og har 
et godt samspill med Kartverket. 

Fellesmøtet ble oppsummert av GeoFo-
rum og det ble pekt på at deltakende parter 
i mange saker har felles mål og er enige om 
hvordan dette skal nås. Møtet ga mulighet 
for god informasjonsutveksling. Alle var 
enige om at fagområdet er råspennende og 
at vi må unngå at tjenester og informasjon 
innen geomatikk får betegnelsen alterna-
tive Facts.

Til orientering er kun et mindre utvalg 
fra informasjonsutvekslingen vist i denne 
artikkelen. Det øvrige finnes i form av 
referat og presentasjoner fra de oven-
nevnte tema på http://www.geoforum.no/
foredrag-fra-fellesmotet-2017/ 
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Workshopen gjennomføres med et håp 
om å trekke flere arealplanleggere til 
konferansen – noe som har vært et uut-
talt mål i flere år. Etter å ha fått støtte fra 
Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet kan GeoForum nå tilby dagsbe-
søk 29. mars gratis for arealplanleggere- 
og studenter innenfor faget.

Som det fremgår av søknaden til KMD 
tror GeoForum at workshopen kan bidra 
til økt tverrfaglig forståelse for areal-
planleggere – og forhåpentligvis kan 
deltakelse fra ulike planmiljøer føre til 
erfaringsutvekslinger som gagner både 
planleggere og geodatamedarbeidere. 
Workshopen har kapasitet til inntil 30 
deltakere. Etter at workshopen er ferdig 
klokken 13.00 vil det bli lunsj – og de 
som har deltatt på workshopen kan 
fritt høre på foredrag fra det ordinære 
konferanseprogrammet ut dagen. Av de 
30 deltakerne vil 10 arealplanleggere/
studenter få støtte for å delta på hele 
konferansen gratis! 

For første gang arrangerer GeoForum en workshop spesielt  
for arealplanleggere under Geomatikkdagene. 
Tekst og illustrasjon; Sverre Røed-Bottenvann

Planfaglig workshop  
på Geomatikkdagene

ROGRAM FOR WORKSHOPEN:

Kl. 09.00 Velkommen til workshop v/
Hilde Sørlie, Bærum kommune

Kl. 09.05 Oppstart av planarbeid. Kristian 
Hole Fløtre, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

Kl. 09.30 Revisjon av kart- og planfor-
skriften. Hilde Johansen Bak-
ken, Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet.

Kl. 10.00 Kommunens ansvar ved feil 
i planleggingen. Ida Rørbye, 
Kartverket

Kl 10.30 Pause
Kl 10.45 Effektiv saksbehandling.  

Hvordan bruk av arbeidsflyt har 
gjort planprosessen enklere  
i Bærum kommune. Hilde  
Sørlie og Roar Askeland,  
Bærum kommune 

Kl 11.15 Erfaringer med statlig regule-
ringsplan i Ringeriksregionen. 
Ole Einar Gulbrandsen,  
Ringerike kommune 

Kl 11.45 Pause
Kl 12.00 Felles diskusjon/gruppe-

arbeid - Basert på innsen- 
dte forslag

Kl 12.45 Felles oppsummering av  
diskusjon/gruppearbeid

Kl 13.00 Lunsj

Her finnes mer informasjon om  
workshopen, påmelding etc:  
http://www.geoforum.no/ 
planfaglig-workshop/  

Onsdag 29. mars 
arrangeres det en 
gratis workshop for 
arealplanleggere på 
Geomatikkdagene.
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Geografisk IT - en ny  
faggruppe er født
Jeg vet ikke hvor ofte GeoForum starter nye faggrupper, men nå har det altså 
skjedd! Faggruppen “Geografisk IT” ble stiftet for en snau måneds tid siden,  
og alt er vel med både faggruppen og foreldrene!
Tekst: Atle Frenvik Sveen

Vitale mål? Gruppens arbeidstittel, «åpne 
data og teknologi» kan kanskje røpe noe? 
Litt flåsete har jeg sagt at dette er faggrup-
pen for de som synes det er «for mye plan 
og matrikkel på geomatikkdagene». Mer 
seriøst ser vi at mange i bransjen jobber 
som utviklere og/eller databehandlere. I til-
legg har man fått et økt fokus på åpne data 
de senere årene, noe som gjør at “våre” 
data blir mer eksponert. Dermed tenker 
vi at tiden er moden for en faggruppe som 
tar opp nettopp disse spørsmålene, og er 
et samlingspunkt både innad i Geoforum 
og ikke minst utad. Det finnes et utall ut-
viklere som på en eller annen måte jobber 
med geografisk IT uten å ha kjennskap til 
fagområdet geomatikk. Disse håper vi å nå!

Bredt sammensatt gruppe
Ellers er vi en ganske løs og digital gruppe, 
der vi valgte vår ledergruppe på sju perso-
ner via digitale medier som Skype, Slack, 
og Google Docs. Jeg, Atle Frenvik Sveen, 
fra Norkart og NTNU har blitt valgt som 
leder av gruppa, godt støttet av nestleder 
Steffen Pøhner Henriksen fra Geodata og 
de fem andre medlemmene våre (Eirik Aa-
bøe, NMBU; Anne Sofie Strand Erichsen, 

NTNU; Jan Kristian Jensen, Statens Veg-
vesen; Martine Vad Almankaas, Kystverket 
og Mathilde Ørstavik, NTNU). Felles for 
oss alle er at vi er opptatte av teknologi og 
data, om enn i forskjellige roller. Uten å ha 
inngående kjennskap til alle medlemmenes 
bakgrunn vil jeg også påstå at vi er rimelige 
uskrevne blad i Geoforum-sammenheng, 
noe jeg tror er udelt positivt. Og så skal det 
sies at selv om vi sju er ledergruppa anser 
vi alle med interesse for fagområdet som 
likeverdige medlemmer!

Ønsker innspill
Hva vi skal gjøre? Det første vi skal gjøre er 
å finne ut nettopp det! Vi har tenkt endel, 
men det er begrenset hvor raskt ting går når 

man gjør ting frivillig. Vi har dog spikret at 
vi skal arrangere en fagdag mot høsten, for-
men er ikke helt satt enda, men workshop 
er en tanke. Her har vi veldig lyst på innspill! 
Av andre aktiviteter har vi planer om å få  
i gang en bloggserie der vi tar for oss aktu-
elle temaer, gjerne via gode gjesteskribenter. 
På Twitter er vi allerede på plass, som  
@GeografiskIT, og Facebook er vi også på 
vei inn i. Vi innser også at selv om vi er  
i 2017 holder det ikke å bare treffes digitalt, 
fysiske møteplasser hører også inn. Nevnte 
fagdag er en aktivitet, og ellers håper vi å få 
til samarbeid med eksisterende initiativer 
som Maptime, og diverse teknologi-orien-
terte Meetups. Det snakkes også om å prøve 
å børste støvet av diverse GeoPils-arrange-
menter rundt om i landet. Det er viktig å 
ikke spre seg for tynt utover, men å fokusere 
aktiviteten der påvirkningen er størst!

 Er dette så smart da? Godt spørsmål! 
Jeg tror tiden er moden for at Geomatikk-
bransjen gjør et forsøk på å ta eierskap til 
den delen av IT-bransjen som dreier seg 
om nettopp geografisk informasjon. Det er 
alt for mange som ikke klarer å orientere 
seg i dette landskapet, og her tror jeg vi 
kan klare å gjøre en forskjell! 

«Det finnes et utall utviklere 
som på en eller annen måte 

jobber med geografisk IT uten 
å ha kjennskap til fagområdet 

geomatikk. Disse håper vi å nå»
Atle Frenvik Sveen, leder av  

faggruppen geografisk IT. 
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Vellykket samarbeid skapte rekorddeltakelse.
Tekst: Marius Bjørnsen Garnås og Siri Oestreich Waage

Lokale geomatikk- 
dager på Norefjell

De lokale geomatikkdagene ble arrangert 16. 
og 17. januar 2017 på Norefjell Ski og Spa.
Vi, altså lokallagene i Oslo og Akershus og 
Buskerud, var der for 5. året på rad etter 
flere vellykkede arrangement og fornøyde 
deltakere.

I år ble vi totalt 150 deltakere på Nore-
fjell. Tjuefire foredragsholdere sørget for at 
dette ble den største konferansen vi noen 
gang har gjennomført, og de gav oss virkelig 
gode perspektiver og innsikt litt utenom det 
hverdagslige.

Foruten mange interessante foredrag 
blir det naturlig nok mye faglig prat og ikke 
minst sosiale aktiviteter. Dette til sammen 
har blitt bærebjelken for at deltakere kom-
mer tilbake år etter år. At deltakerne er 
fornøyde og mener vi får til en god balanse 
mellom faglig og sosialt innhold, gir også 
inspirasjon til oss som arrangerer dagene! 
Samarbeidet mellom lokallagene med re-
gioner som har litt forskjellig å by på skaper 
spennende dynamikk og styrker det faglige 
grunnlaget for konferansen, noe som synes 
nyttig. 

Det gode samarbeidet kommer medlem-
mene og deltakerne til gode.

I år utvidet vi programmet slik at vi hadde 
2 sesjoner både første dagen etter lunsj og 
andre dagen før lunsj. Vi var spent på om 
dette ville fungere. Tanken var å få dek-
ket opp flere av de innsendte forslagene på 
tema, samtidig som vi fikk dykket litt dypere 
innenfor noen tema. 

En av de tradisjonelle elementene på 
konferansen, som gjør at den skiller seg 
litt fra andre, er uteaktivitetene. Hensikten 
er at deltakerne skal komme seg ut å nyte 
litt av vinterdagen på fjellet, få et glimt av 
dagslyset og bli kjent på en litt annerledes 
måte. Aktivitetene bestod av blant annet 

en rundløype med quiz og aking. Deltaker-
ne ble behørig premiert senere på dagen 
under kveldens vorspiel. 

Nytt av året var en egen time hvor utstil-
lerne kunne presentere seg, på stand eller 
gjennom lyntaler. Det var også kreative 
konkurranser som deltakerne kunne bryne 

seg på. Det var god stemning og denne 
programposten kan nok med hell videre- 
føres til neste år. 

Vi i Buskerud vil ønske Oslo og Akers-
hus til lykke med 80 års-jubileet og vi ser 
fram til videre samarbeid fram mot lokale 
geomatikkdager 2018! 

Styrene i GeoForum Oslo/Akershus  
og Buskerud. Foto: Eirik FosseliVaremerket til lokale geomatikkdager på Norefjell; 

uteaktiviteter og godt humør. Foto:Eli Irene Brager
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Grip sjansen til å bli en av oss og bygg  
fremtiden og karrieren i EXACT. 

Ledningskonferanse i Tromsø
Noen ble værfaste og nordlyset uteble – men X, Y og Z 2017 ble  
likevel en vellykket konferanse i januar.

Tekst og foto: Sverre Røed-Bottenvann

Med så mye oppmerksomhet det har vært 
rundt vinter- og nordlysturisme de siste 
årene, tenkte programkomiteen at det var 
eksotisk å legge årets X, Y og Z til Tromsø. 
Veldig mange av deltakerne hadde ikke 
vært så langt nord tidligere – og ga ut-
trykk for at dette var en gyllen anledning 
til å holde seg faglig oppdatert og få sett 
Nordens Paris. Det var planlagt en utflukt 
til Fjellheisen hvor vi hadde håpet å få se 
nordlyset, men på grunn av dårlig vær 
måtte utflukten dessverre avlyses.
De rundt 80 deltakerne fikk i stedet kon-
sentrere seg om foredrag om bl.a status 

i den nasjonale prosessen om koordine-
ring av infrastrukturarbeider, veileder for 
graving i kommunale veger, bruk av drone 
til kraftlinjeinspeksjon og entreprenørers 
erfaring med kabler i grøft og innmåling 

og dokumentasjon av disse. Da konferan-
sen var over var været like lunefullt som 
ved konferansestart – og mange fly ble 
kansellert. Heldigvis er ikke Tromsø den 
verste byen å bli værfast i.  

I februar arrangerte vi Stikningskonferansen på Gardermoen. Konferansen 
har de siste årene hatt en egen parallell-sesjon hvor utstillerne har workshops. 
Dette har blitt tatt godt imot av både utstillere og deltakere – og blir nok derfor 
en gjenganger på kommende Stikningskonferanser. Med 190 deltakere og 12 
utstillere var det litt færre påmeldte enn tidligere år. Det ble opplyst fra mange 
firma at de svært gjenre ønsket å delta, men at arbeidsmengden var så stor at 
det ikke lot seg gjøre. Et godt tegn for anleggsbransjen, med andre ord!

SMÅSTOFF
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Norsk Kartografisk Forening ble stiftet 8. februar 1938. De slo seg senere 
sammen med andre foreninger og en av sammenslåingene førte til at 
Norges Karttekninsk Forbund, senere GeoForum, ble stiftet i 1969.
Tekst og kilde fra Kåre Kulviks beretning, forkortet og noe bearbeidet av Marianne Meinich

GeoForum Oslo  
og Akershus 80 år

Denne historiske beretningen er en for-
kortet utgave av Kåre Kulviks tale til 60 års 
jubileet i 1996. Kulvik var formann i Norsk 
Kartografisk Forening fra 1958. 

Han forteller selv fra sitt første møte 
med Norsk Kartografisk Forening som ut-
skiftingsstudent i 1939. Da var han invitert 
til et møte i Ingeniørforretningens lokaler, 
hvor siv. ing. Hollan Hagen hos Widerøes 
Flyveselskap skulle holde foredrag om den 
«epokegjørende» bruk av fotogrammetri 
til kartleggingsformål, etter at det var gjen-
nomført en prøvefotografering i Bærum 
for kart i M 1:5000. Han skriver at for oss 
studenter var det litt av en høytidelighet å 
få delta i en forsamling blant de høye her-
rer som hadde sine primære arbeidsoppga-
ver innen kart- og oppmålingsvirksomhet, 
så vel i det militære, som i undervisning- 
og offentlige institusjoner. 

Bakgrunn for stiftelsen
Opprinnelig var det militære behov som  
i stor grad bestemte opplegget for produk-
sjon og administrasjon av de offentlige 
kart, men etter hvert ble det innsett hvor 
hensiktsmessig og nødvendig kart var for 
offentlig forvaltning, planlegging og admi-
nistrasjon, og for industrien. Men kanskje 
aller viktigst ble kart og oppmåling for et 
pålitelig registrering og deling av eiendom-
mer, spesielt etter 1907 da de kommu-
nale oppmålingssjefer ble en ny skyld-
delingsmyndighet og hvor bygningsloven 
satte sine spesielle krav. Dette førte til at 
kommunene ble aktivisert i våre fagom- 
råder, ikke bare i kart, men også  
i trigonometriske grunnlagsmålinger.

Det var i grunnen naturlig at den første 
interesseforeningen innen vårt fagområde 
ble dannet i Oslo. Oslo dannet sentrum for 
kartinstitusjoner. Det var Norges Geogra-
fiske Oppmåling, Norges Sjøkartverk, Polar- 
instituttet, Jordskifteverket, Forsvarets 
karttjeneste, Den norske ingeniørforening, 

Norske oppmålingskontorers forening, for 
ikke å glemme private oppmålingskonto-
rer som ing. Dahl oppmåling og Nedrum. 
Disse måtte uten tvil danne grunnlag for 
et rikt kartmiljø. Men merkelig nok var det 
Oslo avdeling i Den Norske Ingeniørfore-
ning som allerede i 1920-årene startet en 
oppmålinsgruppe. 

Oppmålingsgruppen i NIF
For å bli medlem i denne gruppen måtte 
man ha bestemte faglige kvalifikasjoner. 
Medlemmene var sivilingeniører, så noen 
stor gruppe kunne det ikke bli. Men det 
viste seg at det nettopp var denne gruppen 
som tok initiativet til en bredere utvikling av 
foreningsvirksomheten og som da førte til 
dannelsen av Norsk Kartografisk Forening.

Da hadde allerede de fotogrammetri-
interesserte i 1931 dannet sin egen forening 
i Norsk Fotogrammetrisk Selskap. Oppmå-
lingsgruppen i NIF var den mest fremsynte 
forening, idet den i årene 1934 – 36 invi-
terte til sine møter funksjonærer fra NGO, 
Utskiftingsvesenet (senere Jordskifteverket) 
med flere. Det viste seg at disse møtene fikk 
en så stor tilslutning at tanken på å danne 
en forening for alle oppmålings- og kart- 
interesserte i vårt land vokste fram.

Initiativet ble tatt av formannen i Opp- 
målingsgruppen av NIF, ingeniør C. A. Fürst, 
noe som førte til at det i 1936 ble nedsatt en 
komité som skulle tilrettelegge materiale for 
henstilling til myndighetene om styrkelse av 
NGOs budsjett, spesielt med henblikk på  
å fremskynde fullførelsen av det geodetiske 
grunnlaget for alle kartarbeider i landet. 
Denne komité besto av to representanter fra 
NIF, to fra NGO og to fra Utskiftingsvesenet. 
Blant komitéen var major Finn Bjørnseth fra 
NGO som mente at det samarbeidet og den 
kontakten som nu var innledet mellom de 
forskjellige foreninger innen oppmålingsvirk-
somhet, burde danne grunnlag for å danne 
en felles forening.

Stiftelsen
Ingeniør Fürst, professor Lars Loe og 
major Bjørnseth fikk i oppdrag å forberede 
saken, og på et møte i Oppmålingsgruppen 
i NIF den 10. desember 1936 ble forslaget 
om å danne Norsk Kartografisk foren-
ing fremsatt. På et godt besøkt møte fikk 
forslaget stor tilslutning og hele 50 interes-
serte tegnet seg som medlemmer.
Det konstituerende møte ble holdt i «den 
lille sal» i Ingeniørenes Hus mandag 8. 
februar 1937 med en nærmest fullsatt sal.

Foreningens første styre ble:
Formann:    Geodet, major Finn  

 Bjørnseth
Nestformann:   Professor Lars Loe
Sekretær og 
kasserer:   Ingeniør B. H.  

 Hagemann
Styremedlemmer:  Ingeniør C. A. Fürst
  Topograf,  

 major Per Tang
  Utskiftingslandmåler  

 Kristian Bjørgul
  Skogtaksator J. G Jull
Revisor:  Ingeniør J. J. Dahl
  Instrumentmaker S.  

 Bålrud

I Oslo området ble det således tre foren-
inger innen samme fagbransje og med 
noenlunde samme formålsparagrafer. Det 
var oppmålingsgruppen i NIF, som for 
det meste besto av sivilingeniører, det var 
Fotogrammetrisk Selskap med fotogram-
metri-interesserte og så Norsk Kartografisk 
Forening som hadde den bredeste tilslut-
ningen av kart- og oppmålingsinteresserte. 
Det var ikke til å unngå at det kunne bli 
både dobbelt og tredobbelt medlemskap 
i disse foreningene. For å unngå dette 
foreslo major Tang på årsmøte i 1938 at 
Kartografisk Forening og Fotogrammetrisk 
Selskap burde slå seg sammen. Oppmå-
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lingsgruppen i NIF kunne av naturlige 
grunner ikke tiltre siden de hørte til under 
Den Norske Ingeniørforening, men samar-
beidet mellom de to virket utmerket, ja til 
og med om ledelse av møtene, da Kartogra-
fisk Forening hadde de fleste medlemmene, 
mens Oppmålingsgruppen hadde pengene. 
Dette var i 1940, og krigen stoppet videre 
initiativ til sammenslåing. Først i mars 
1948 ble forhandlingene gjenopptatt. In-
geniør Luncke og oberst Schive utarbeidet 
forslag til nye formålsparagrafer som da 
fikk enstemmig tilslutning:
Foreningens formål var å bidra til 
å fremme norsk kartarbeider ved:
a. Å utvikle samarbeide mellom de som ar-

beider med oppmåling, kartframstilling 
og reproduksjon og dermed forbundne 
virksomheter.

b. Å bidra til den faglige utvikling på de 
enkelte områder, spesielt bidra til kjenn-
skap til nye metoder o. l.

c. Å fremme den alminnelige forståelse for 
bruk av kartet og fotos som hjelpemiddel 
på mange områder.
På en felles generalforsmaling 26. april 

1949 ble vedtektene vedtatt, altså 11 år etter 
major Tangs første forslag til sammenslåing. 

Foreningens virksomhet besto for det 
meste av foredrag og demonstrasjoner.  

Ambisjonene til Norsk Kartografisk 
Forening var store. Spesielt nevnes Vilhelm 
Skapell i Widerøes Flyveselskap som senere 
var meget aktiv i foreningens virksom-
het. Han tok initiativ til en reke oppgaver 
i et brev til styret i 1943. Sitat: «Selv om 
foreningen for tiden har vanskelige arbeids-
forhold, er det allikevel en rekke oppgaver 
man kan gå inn for å løse. Det som ikke kan 
realiseres med en gang, kan man i hvert fall 
forberede, slik at det er modent til å bli satt 
ut i livet så snart krigen er over».

Samarbeidet mellom Kartografisk og 
Oppmålingsgruppen begynte etter hvert å 
vise gode resultater. Av økonomiske grun-
ner, spesielt for Kartografisk, var tilslutning 
til møtene så som så, ja så minimale at det 
ofte bare var noen få utenom styremed-
lemmene som var tilstede. Den lille kontin-
genten på kr 5,- kunne neppe holde til både 
leie av lokaler og til foredragsholdere, som 
vi synes vi måtte spandere et smørbrød på 
eller to. Ja, kasserere Hagemann måtte ta 
av sin egen lomme for å betale foredrags-
holdere. Av den grunn var det rimelig at 
vi måtte se oss om etter billiger eller helst 
gratis foredragsholdere. Kvaliteten ble der-
etter og interessen for møtene mindre. 

Oppmålingsgruppen derimot som hadde 
et langt mindre medlemstall, var økonomisk 
bedre stilt da de fikk gratis møtelokaler og 
dessuten tilskudd fra hovedforretningen til 
sin drift.

Resultatet av samarbeidet ble en bedret 
økonomi og dermed bedret kvalitet og større 
oppslutning til møtene. Her nevnes spesielt 
det gode samarbeidet med siv. ing. Harry 
Andersen hos Thorolf Gregersen som med 
sin idérikdom om både dansemøter, ja til og 
med øl- og pølsemøte gratis hos Frydenlund, 
skapte populære og godt besøkte møter. 
Harry var ellers en mester å selge Wild-in-
strumenter uten selv å forlate kontorstolen.

For å styrke foreningens fagmessige 
anseelse mente Kartografiske at det var 
viktig å søke en nærmere tilknytning til 
NIF (senere TEKNA) i likhet med andre 
tekniske fagforeninger, også for å nyttig-

gjøre seg denne foreningens erfaringer og 
støtte i kurs- og informasjonsvirksomhet.

På Kartografisk Forenings 25-års jubi-
leumsfest i februar 1962, hvor de fleste 
autoriteter, ja også svenske og finners og 
NIFs generalsekretær samt et stort antall 
medlemmer var tilstede, tok Kåre Kulvik 
som formann initiativ til et møte med NIF 
om en nærmere tilknytningsform.  For-
mannen i Oppmålingskontorers forening 
var ute i samme ærend. Generalsekretæren 
i NIF mente både Kartografiske, Private 
oppmålingskontorer og Oppmålings-
gruppen gikk sammen i et forbund med 
selvstendige foreninger. 

15. februar 1963 ble Norsk Oppmålings-
teknisk Forbund stiftet som i 1969 gikk 
over til Norsk Karttekniske Forbund, altså 
et forbund som i realiteten gjorde opp for 
Norsk Kartografisk Forening.

30. mai 1969 blir ansett som året da 
Norsk kartteknisk forbund ble stiftet. Da 
var Norsk karttekniske forbund tilknyttet 
NIF (senere TEKNA).  

Norges karttekniske forbund løsrev seg 
fra NIF i 1983 og fikk da et eget sekretariat. 
Sekretariatet flyttet til Hønefoss i 1987. 
Norges karttekniske forbund skiftet senere 
navn til GeoForum.

Lokalavdelinger
I dag består GeoForum av ett «sentralt» 
ledd og 15 lokalavdelinger. Alle medlem-
mer er medlem i lokalavdelingen ut fra 
der de har bostedsadresse eller jobber. 
Lokalavdelingene ble stiftet etter hvert som 
entusiaster tok initiativ til det. Vestland-
ske Kartforening ble stiftet i 1962, deretter 
Trønderske i 1965. Den yngste foreningen 
er Sogn og Fjordane som ble stiftet i 1981.

Kåre Kulvik (født 29.2.1916 i Trondheim, 
død 31.1.2009 i Bærum). Han var utdannet 
Utskiftningskandidat NLH 1942. 
Utskiftingslandmåler  
i Landbruksdepartementet 1942-
46, assisterende ingeniør Bærum 
oppmålingsvesen 1946- 48, avdelings 
ingeniør sst. 1948- 58, driftsingeniør sst. 
fra 1958. Formann i Norsk Kartografisk 
Forening fra 1958.

KÅRE KULVIK

Vi gratulerer GeoForum Oslo og Akershus! De vil markere jubileet med båttur på 
Oslofjorden den 31. mai. 

- Program for dagen er under planlegging. Det legges opp til både faglig og sosialt 
påfyll, og godt vær, sier leder i GeoForum Oslo og Akershus, Andreas Dyken.

Turen vil bli på ettermiddagen og kvelden. Mer informasjon på arrangementets 
side på GeoForum.no:  
http://www.geoforum.no/event/jubileumstur-pa-oslofjorden/

Protokollen fra 1937 finnes 
 i sekretariatet til GeoForum.
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Har de kontroll på arkivet?
Natt til 11. august 2016, i 0230 tida, vart det varsla 
brann i Gloppen heradshus på Sandane.

tekst: Ola Førde, Gloppen kommune

Ein tilfeldig forbipasserande oppdaga 
brannen.  Heradshuset var ikkje tilkobla 
direkte til brannvesenet.  Gloppen brann 
og redning var raskt på staden.  Etter kort 
tid slo flammane gjennom taket over kom-
munestyresalen. Brannmannskapet greidde 
å isolere brannen, men det såg ei stund 
farleg ut. Brannmannskapa både i Hyen 
og på Breim vart kalla ut. I tillegg vart 
det bedt om assistanse frå brannvernet i 
nabokommunen Jølster, frå Skei, som også 
kom på plass.

Brannmannskapa gjorde ein formidabel 
jobb, og klarte å få kontroll på brannen før 
den tok tak i klokketårnet og spreidde seg 
aust om det.  Hadde ikkje huset frå 1956 
hatt betongmurar heilt i taket ved klokke-
tårnet, hadde det kanskje ikkje vore berga!

Brannvesenet har ikkje stigebil, men  
eit blikkenslagerfirma blei tilkalla og kom 
med lift.

Kva med arkivet!
Vår arkivleiar Sissel Hauge Søreide, vakna 
tilfeldigvis fram på morgonkvisten, og såg 
lys og høyrde bråk.  Det gikk fort opp for 
ho at det var arbeidsplassen hennar som 
stod i full fyr.  Ho fann fort fram kikkert 
og såg kvar i huset det brann.  Ho har full 
kontroll på kvar arkivverdig materiale var 

lagra!  Etter kvart som brannen utvikla 
seg såg ho at ein del av teknisk kontor 
sitt historiske arkiv ganske sikkert var 
tapt.  Det var lagra på loftet i vestenden av 
huset, over kommunestyreslen.  Glop-
pen kommune har sidan februar 2001 
hatt fulldigitalisert sakshandsaming og 
arkiv.  Vi har sidan 1980-talet (Sissel starta 
i Gloppen kommune i 1982) hatt avtale 
med fylkesarkivet, og flytta det meste av 
det gamle arkivet til deira trygge depot på 
Hermansverk. På teknisk kontor, under 
kommunestyresalen, hadde vi det gamle 
bygningsrådsarkivet i arkivboksar.  Dette 
stod i hyller midt i bygget, så det er ube-
rørt av brannen.  Vidare blei 3 skåp med 
hengemapper(byggesak etter 2001) flytta 
til same rommet, midt i bygget.  Oppmå-
lingsarkivet frå 1980 til 2001, stålskap med 
hengemapper, stod i trappa i vestenden av 
huset. Dette fekk litt vasskade og blei lagt 
på isbil.

For å oppsummere dei faktiske forholda, 
vel eg å sitere frå deler av  Firda Tidend sitt 
oppslag om fylkesarkivet sitt julenummer 
av tidsskriftet ”Kjelda”:

«Fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl er im-
ponert over handlekrafta til dei tilsette et-
ter heradshusbrannen og rosar kommunen 
for tidleg å ha vist ”arkivvett”.  Svært lite av 

arkivet gikk tapt, men ein god del materiale 
vart påført vatn-eller brannskadar.  I den 
grad arkivmateriale gjekk tapt, var det slikt 
som har tidsavgrensa arkivverdi, t.d. faktu-
raer, peikar fylkesarkivaren på.

Fylkesarkivaren kom til Sandane dagen 
etter brannen, og etter synfaring kunne 
han og arkivleiaren  gledeleg konstatere 
at skadane ikkje var så store.  Arkivet til 
teknisk på loftet, som bl.a. inneheldt det 
historiske arkivet av utbygginga av Sandane 
flyplass frå 1974-76, hadde overlevd, med 
noko vasskadar.  Tilsette på huset var vel-
villeg med og hjelpte Sissel med å få ut av 
huset det som skulle bergast.  Forsikrings-
selskapet hadde starta opp jobben med å 
reinse dokument som hadde fått røykska-
de.  Ein conteiner blei sett opp med ionise-
ring av dokument og alt som skulle brukast 
oppatt av møblar som hadde fått røykskade 
og vasskade.  Diplom is har distriktslager 
på Sandane, og til alt hell hadde dei ein 

Bilde teke morgonen etter, av Ola 
Førde, som har hatt arbeidsplassen 

sin i andre etasje sidan 1980.

Konklusjon:
Ikkje la arkivleiarane dykkar sitte 
i glaset heime ei natt, og sjå at 
heile arkivet går til dundas!

Brannalarmen gjekk om lag kl 02.30. 
Etter kort tid stod logane ut taket. 

Foto: Jan Nik. Hansen, Firda Tidend.
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is-bil som ikkje skulle brukast på lang tid.  
Denne fekk vi på plass og la inn alle papir 
som hadde fått vasskade.  Desse blei etter 
kvart køyrd til Oslo for frysetørking.

Fylkesarkivaren meinar at Gloppen 
kommune skal ha all ære for at det gikk så 
bra.  Samtidig peikar han på at situasjonen 
kunne vore annleis dersom kommunen 
ikkje hadde vore så ”arkivrobust”.  Der 
meinar han Fylkesarkivet har spelt ei med-
virkande rolle.

Fortsatt er mykje av av materialet hos 
Fylkesarkivet, pga manglande plass hos 
kommunen, og det vil etter kvart bli skan-
na slik at kommunen blir ein av dei første  
i fylket med fulldigitalisert arkiv.»

Dataserverane våre står i Måløy, med 

reserveløysing på Nordfjordeid, ein del av 
Nordfjordsamarbeidet vi er med på.  Så 
dette gjorde til at  vi var oppe og skanna 
post og dreiv sakshandsaming igjen over 
helga.  No er vi etablert ca 3 km frå sen-
trum, inntil huset blir renovert.

Vi var heldige, tross alt!  Brannvesenet 
fekk hurtig på plass ein lift, takk blikkensla-
ger, og med den fekk avgrensa brannen. Vi 
har iskremlager i kommunen, med reserve 
is-bil!  Vi har ein flink arkivleiar, som har 
gjordt fornuftige ting oppigjennom! Det 
var ei stille og roleg natt, vindmessig, og 
hadde det vore ei natt seinare, hadde heile 
Heradsplassen, framfor huset, vore tillaga 
med telt m.m. i samband med Sandane-
dagane!

Og til slutt, takk til teiknarane og arbei-
darane i 1955-56 som bygde huset slik dei 
gjorde!

Ordføraren den gongen, ein kortvokst og 
korpulent mann, gikk forbi heradshuset ein 
dag arbeidarane hadde pause, og sa til dei 
at det går smått dette!  Då ein av arbeida-
rane, ein rappkjefta, sa:  Eg veit ikkje anna 
enn at du får ta lenger steg, då! 

«Etter kvart som brannen utvikla 
seg såg ho at ein del av teknisk 

kontor sitt historiske arkiv  
ganske sikkert var tapt».

Lederkonferansen 2017
Lederkonferansen er en årlig samling for GeoForums styre, sekretariat, faggrupper 
og lokalavdelinger. Her diskuteres GeoForums virke og veien fremover.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Bjørn Egil Goa

Lederkonferansen er med det den eneste 
arenaen bortsett fra representantskaps-
møtet hvor alle aktørene i organisasjonen 
møtes. Gjensidig informasjon, uformelle 
samtaler og meningsutveksling er viktige 
stikkord for samlingen. Her fikk styret 
informert alle om arbeidet med den pågå-
ende organisasjonsutviklingsprosessen 
– som søker å klargjøre roller og oppgaver 
i GeoForum. Det ble i tillegg en god disku-
sjon rundt begrepet geomatikk. GeoForum 
er stolt av å kalle seg «veiviser til geoma-
tikk» i vår pyramide (hva kalles denne?) 
– og diskusjonen førte til en omforent 
definisjon av hva GeoForum legger i dette 
begrepet. 

Alle GeoForums 15 lokalavdelinger pre-
senterer sine aktiviteter for året som har 
vært – samt skisserer tanker for året som 
kommer. Denne erfaringsutvekslingen gir 
nyttige innspill lokalavdelingene imellom 
om mulige kurs, konferanser og fagdager. 
Det kommer også tips til hvordan man 
kan få opp engasjementet på årsmøtene til 
lokalavdelingene – og nyttige tiltak for å få 
deltakere til å melde seg på ulike arrange-
menter innen tidsfristen.  

GeoForum har også fem faggrupper,  
som skal gi innspill til styret om temaer 
 som ligger under gruppens fagområde. 
Det kom innspill fra deltakerne om at fag- 

gruppene er lite synlige både på nettsider 
og i Posisjon. Dette tar sekretariatet til seg 
– og skal ta grep for å endre på dette. 

De fem faggruppene er:
• Bygg- og anleggsgruppa.  

Leder er Knut Erik Tandberg (NCC)
• Bygg, plan og geodata.  

Leder er Astrid S. Øie, Trondheim kommune
• Geografisk IT. Ny gruppe – nærmere om-

talt i denne utgaven av Posisjon på side 11. 
Leder er Atle Frenvik Sveen, Norkart

• Internasjonal gruppe. 

 Leder er Tor Valstad (privat)
• Utdanning- og forskningsgruppa.  

Leder er Terje Midtbø, NTNU

På Lederkonferansen går man også gjen-
nom forslag til arbeidsprogram og budsjett, 
som så godkjennes av styret og legges frem 
på representantskapsmøtet.

Det ble også tid til en hyggelig middag 
på Stortorvets Gjæstgiveri på kvelden. 
Tusen takk til alle som bidro med nyttige 
innspill, engasjement og godt humør på 
Lederkonferansen 2017! 
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AKTUELT

Digitalisering av offentlig sektor  
fra et sosiologisk perspektiv 
Ph.d. Jens Petter Madsbu fra Høgskolen i Hedmark hadde foredrag på 
Kommunal geomatikkonferanse der han tok utgangspunkt i sin avhandling 
Samordning, effektivisering og forenkling – En sosiologisk analyse av 
begrunnelser for digitaliseringsprosesser i moderniseringen av norsk offentlig 
forvaltning. Han fortalte bl.a. hvorfor digitaliseringsprosjekter ikke alltid går 
som man tror ved oppstart. Jens Petter Madsbu kommer til Geomatikkdagene.
Tekst om avhandlingen: Jens Petter Madsbu

DET DIGITALE HÅPET 

Om avhandlingen 
Avhandlingens problemstillingen er todelt: 
Hvordan begrunnes digitaliseringsproses-
ser innenfor norsk offentlig forvaltning? 
Hvordan kan disse begrunnelsene forstås 
i relasjon til ideer om modernisering og 
pågående reformer innenfor forvaltningen 
mer generelt?

For å besvare problemstillingen presen-
teres tre historier om digitalisering, moder- 
nisering og reformer. Først analyseres den 
offentlige digitale tjenesten Minside, fra 
planleggingen av tjenesten i 2004 til av-
viklingen i 2012. Deretter gis en analyse 
av offentlige dokumenter som omhandler 
digitaliseringsprosessers rolle og betydning 
for reformer i forvaltningen fra 1987 fram til 
i dag. Den tredje historien belyser ideene og 
forventningene bak moderniseringen, og tar 
utgangspunkt i reformbølgen New Public 
Management, som har hentet inspirasjon 
for hvordan offentlig sektor skal organiseres 

fra privat sektors markedstenkning.
Funnene i avhandlingen viser at begrun-

nelsene for digitalisering handler om å 
oppnå forenkling, samordning og effek-
tivisering. Disse målsettingene står i et 
nært forhold til sentrale normative idealer 
innenfor New Public Management, for 
hvordan reformer og modernisering innen-
for forvaltningen begrunnes mer generelt. 
Avhandlingen bidrar faglig til å utvide for-
ståelsen av modernisering og reformer  
i offentlig forvaltning, ved å belyse og analy-
sere digitaliseringsprosessers betydning. 

Avhandlingen finner du her:
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:916855/FULLTEXT01.pdf

Link til hans foredrag på Kommunal geomatikkonferanse:
http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2016/12/Det-digitale-
h%C3%A5pet.-_jenspm_kan-legges-ut.pdf

Rektor ved Høgskolen i Hedmark Anna L. 
Ottosen gratulerte Jens Petter Madsbu 
med vel gjennomført disputas.
Foto: Frode Skår
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TID OG STED
28.-30. mars 2017
Lillehammer Hotel, 
Turisthotelveien 6, 
2609 Lillehammer
Nettsted:  
http://www.lillehammerhotel.no/no/ 

PRISER (eksklusiv overnatting)
Hele konferansen, inklusiv alle måltider
Kr. 5800 for medlemmer av GeoForum 
og ansatte hos bedriftsmedlemmer
Kr. 6100 for ikke-medlemmer
Kr. 3200 for foredragsholdere
Kr. 2800 for studenter og pensjonister
15 studenter gratis hele konferansen, 
inkl. overnatting. Søknad sendes 
sverre@geoforum.no innen 17. februar.
 
Dagsbesøk inklusiv lunsj per dag (eks-
klusiv uformell aften og festmiddag)
Kr. 2200 for medlemmer av GeoForum 
og ansatte hos bedriftsmedlemmer
Kr. 2400 for ikke-medlemmer
 
Foredragsholdere deltar gratis den 
dagen de skal holde foredrag.
Dagsbesøkende og foredragsholdere 
som ønsker uformell aften eller fest-
middag, får et tillegg på hhv. kr. 650  
og kr. 1 000.
 

OVERNATTING
Kr. 1.390 per natt for enkeltrom.
På grunn av stort antall deltakere er det 
ikke kapasitet til alle på konferanseho-
tellet. Derfor vil noen bli innkvartert på 
Birkebeineren Hotell, et steinkast fra 
Lillehammer Hotel. De som melder seg 
på først er garantert rom på Lilleham-
mer Hotel.

BETALING
Deltakeravgift og evt overnatting fak-
tureres av GeoForum etter gjennomført 
konferanse.

Bindende påmelding. Ved avbestilling 
senere enn 10 dager før konferansen 
gjennomføres, blir du fakturert i hen-
hold til det du har registrert deg med 
 i påmeldingen.

Påmelding for deltakere:
http://geoforum.pameldingssystem.
no/geomatikkdagene-2017 

Påmelding for utstillere:  
http://geoforum.pameldingssystem.
no/utstilling-geomatikkdagene-2017 

Program, orientering til utstillere og 
annen informasjon finner dere her:
http://www.geoforum.no/kategori/ 
geomatikkdagene-2017/ 

GeoForum
Organisasjon for geomatikk
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Fortsatt ledige plasser – meld deg på her

▲

http://geoforum.pameldingssystem.no/geomatikkdagene-2017


På Geomatikkdagene 2017 vil det for 21. gang bli avholdt en kartutstilling. Det kåres 
vinner av Folkejuryens pris og vinner av Fagjuryens pris; delt i en pris for digitalt produkt 
og en pris for papirkart. Vinnerne får kr 2 500, diplom og hederlig omtale. Vinnerproduktene 
deltar på den internasjonale kartutstillingen i Washington DC, USA, 2.-7. juli 2017.

Man kan delta med papirkart, kartplott, digitale kart og kart på Internet og mobil plattform. Juryen vekt-
legger nytenking, god kartogra� og hvor godt produktet kommuniserer med brukeren. Arrangøren vil samle 
digitale bidrag som er web-basert på PC-er i utstillingsområdet. For applikasjoner som krever spesielt utstyr 
er det opp til bidragsyter å stille med dette i utstillingsområdet eller eventuelt på egen stand. Det forutsettes
at bidragene gjøres kjent for juryen på forhånd. Den web-baserte delen av utstillingen vil være tilgjengelig 
på samme måte som i �or på utstilling.cartography.no. Fagjuryen vil forholde seg til den som melder på 
produktet. Påmelder må på forhånd ha avklart med eventuelle andre rettighetshavere. 
Bidrag som har deltatt tidligere eller er revidert, kan ikke delta.

Det må sendes inn 3 eksemplarer av hvert papirkart. Ett kart som er til opphenging, bør være ubrettet. Det er 
ønskelig med en pdf-�l til bruk i presentasjonen. Hvis en ønsker å delta med en hel kartserie, skal kun ett av 
kartene i serien sendes inn. For web-baserte kart må web-adressen sendes inn. Eventuelle apper på hånd-
holdte enheter må gjøres tilgjengelig for juryen. Det skal i tillegg sendes inn en beskrivelse av kartet/web-
siden/appen med f.eks. produksjonsmetode og adresser, maks. en A4-side pr. produkt. Denne beskrivelsen 
må leveres på digital form for digitale produkter. Beskrivelsen vil være tilgjengelig sammen med produktet.
 

Alle deltagerne får utdelt stemmeseddel som leveres i en urne ved registreringsdisken seinest 
onsdag 29. mars kl. 17.00.  Hver deltager har kun én stemme. 

Fagjuryen presenterer årets kartutstilling torsdag 30. mars kl. 11.55 i plenum.  

Papirkart med relevante opplysninger sendes til:  
«Beste kart» v/Anne-Lise Tufte, Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.
Lenker til nettsider, samt alle relevante opplysninger, sendes til alle tre personer i fagjuryen:
Terje Midtbø, NTNU, terjem@ntnu.no
Kristo�er J. Kristiansen, Kartverket,  kristo�er.kristiansen@kartverket.no
Anne-Lise Tufte, Kartverket (sekretær), anne-lise.tufte@kartverket.no
Vi oppfordrer alle til å komme med bidrag til kartutstillingen!

FRIST  TIRSDAG 10. MARS

STEMMEGIVING

INNLEVERING

KRITERIER FOR DELTAGELSE

PRESENTASJON

ADRESSER

GeoForum
Organisasjon for geografisk
informasjon

Utsnitt av vinnerkartet på Geomatikkdagene 2016; Turkart Øystre Slidre, Mesterkart.

«Beste kart» utstillingen
  Geomatikkdagene 2017
     Lillehammer 28.–30. mars

«Beste kart» utstillingen
  Geomatikkdagene 2017
     Lillehammer 28.–30. mars
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GeoForum
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08:00 - 10:00 REGISTRERING/UTSTILLING/SERVERING AV KAFFE OG EN MATBIT

10:00 - 10:15 Velkommen 

10:15 - 11.00 Key note v/ Paul Chaffey, KMD

11:00 - 11.30 Tjenester og løsninger fra det offentlige og/eller privat sektor?  
Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene 

11.30 - 12.00 Nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Kartverket

12.00 - 12.15 Pause

12.15 - 13.00 Paneldebatt; Rammebetingelser i endring.  
Debattleder Jens Barland, NTNU

13:00 - 14:00 Lunsj

14:00 - 15:30 Utstillingsvandring  
- farmers market

Rep.møte GeoForum - i Troll-salen

S1 - Geodatapolitikk S2 - Dataflyt S3 - Åpne geodata

Møteleder Kåre Conradsen, Tønsberg 
kommune

Anders Tiltnes,  
Infrakit

Alexander Nossum,  
Norkart

15:30 - 16:00 Sentral lagring av FKB - status 
og planer for kommunevis inn-
føring. Nils Ivar Nes, Kartverket

Mobile data i skytjenester.  
Dag Solberg, Blom  

Hva er åpne data? 
Øystein Åsnes, Difi

16:00 - 16:30 Geonorge som nasjonal fel-
lesløsning -  rolle og utvikling 
framover. Arvid Lillethun, 
Kartverket

 Geointegrasjon.  
Lars Fredrik Gyland, 
Kartverket

Nasjonal detaljert høyde- 
modell – status og planer. 
Håkon Dåsnes, Kartverket

16:30  - 17:00 KMDs høring om organi- 
seringen av eiendomsopp- 
måling. KMD

Bedre dataflyt gjennom pro-
duktspesifikasjoner og data-
utveksling på GML

Vegnett til folket.  
Tore Abelvik, Kartverket

 17:00  - 17:30 Debattinnlegg v/ Øystein Halvorsen, 
Geomatikkbedriftene og Lin 
Knarvik, Stavanger kommune

NVDB i felt og på kontor. Per 
Ola Roald, Trondheim komm

Prosjekt «Åpne Data» i Sta-
vanger kommune. Roy Vinsent 
Sjonfjell, Stavanger kommune

17:30 - 18:00 UTSTILLINGSVANDRING

20:00  UTSTILLERNES AFTEND
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07.45 - 08.30 MORGENYOGA

09.00 - 09.30

Plenum

Key note v/ Anders Føyen, Microsoft Norge

09.30 - 10.00 Big Data eller Big Insight? Anders Løland, Norsk Regnesentral

10.00 - 10.30 Verdier fra verdensrommet. Scott Beckstrøm, Geodata

10.30 - 11.00 Pause/utstillingsvandring

S4 - Matrikkel S5 - Visualisering og 3D S6 - Sikkerhet

Møteleder  Jorunn Kragset,  
Norkart

Bjørn Godager, 
NTNU

Morten Kappelslåen,  
NTNU

11.00 - 11.30 Kommune- og regionreform, 
hva nå. Unn Disch Kihle,  
Kartverket.

VR og Minecraft – Erfaring fra 
medvirkning for barn og unge. 
Martin Ljosdal, Stavanger  
kommune

Sammenstilling av data -  
sikkerhet/personvern.  
Knud Mohn, Forsvarsbygg

11.30 - 12.00 Erfaringer fra kommunesam-
menslåingen. Odd Axel Graff, 
Sandefjord kommune

Bruk av åpne data og skanndata 
i prosjekterings- og byggefase  
Fredrik Jacobsen, Powel

Kunstig intelligens, kunnskap  
og sporingsteknologi.
Atle Årnes, Datatilsynet

12.00 - 12.30 Bistand fra Kartverket med ma-
trikkelføringen. Erfaringer og 
veien videre. Siri-Linn Ektvedt, 
Kartverket

Muligheter og eksempler med 
3D-printing. Torbjørn Skogsrød, 
NTNU i Gjøvik

Uavklart

12.30 - 13.00 Registrere konsesjon i matrik-
kelen. Ola Høydal, Kartverket

Veien til homogen terrengmo-
dell, erfaring og utfordringer 
med NDH. Arkadiusz Szadkow-
ski, TerraTec

Med beina i olja og data på nett. 
Silje Berger, Kystverket

13:00 - 14:00 Lunsj

14:00 - 15:00 Utstillingsvandring

S7 Plan og DOK S8 BIM og GIS

Møteleder Kristian Hole-Fløtre, 
KMD

Hallgeir Tomter,  
Statens vegvesen

15:00 - 15:30 Hvor er vi og hvor går veien 
videre med DOK? 
Kjersti Nordskog, Kartverket

Hvordan vinne VM i BIM?  
Marit L. Tveit, Rambøll

15:30- 16:00 Bruk av DOK i planlegging. 
Anders Malum, Skedsmo  
kommune

Støyberegning Follobanen.  
Silje Paulsen Breckan, JBV

16:00 - 16:30 Bedre forståelse av planer for 
innbyggere og beslutningsta-
kere. Erik Landsnes, Norkart

Erfaring med modeller i stikningsarbeidet.  
Steinar Johansen, Statens vegvesen

16:30 - 17:00 Automatiske analyser med 
DOK-data. Martin Hoset, Nois

Implementering av BIM i kommunal forvaltning.
Kjetil Egeli, Hellvik Hus Hellvik AS og Simon Werner,  
Eidsberg kommune

17:00 - 18:00 STOLPEJAKT/ORIENTERING/EKSKURSJON

19.30 - 20.00 UTDELING AV PREMIER FRA UTSTILLERE OG APERITIFF

20.00 FESTMIDDAG - VELKOMMEN TIL BORDS

D
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S9 Digitale offentlige tjeneste S10 - Analyser og  
automatisering

S11 - Datafangst

Møteleder Heidi Liv Tomren,  
Arendal kommune

Frode Hansen,  
Hedmark fylkeskommune

Sissel Skovly,  
Kartverket

09:00 - 09:20 Geodatatjenester tilrettelagt 
for framtidas plan- og bygge-
saksprosess. Michael Pande-
Rolfsen, KS

Effektive tiltaksanalyser  
i byggesaksbehandlingen. 
Espen Danevad, Sarpsborg 
kommune

Totalinnmåling av alle gater  
i Stockholm. Jesper Mølgaard, 
TerraTec

09:20 - 09:40 eByggeSak. Knut-Erik Gudim, 
Tieto

Smarte sykkelbyer. Tore Jensen, 
Geodata

Bilen som sensor. Elin Leikvang 
og Tomas Levin, Statens veg- 
vesen Vegdirektoratet

09:40 - 10:00 Ny tilnærming til arealplanleg-
ging – ePlansak og romlige 
digitale reguleringsplaner. Tor 
Gunnar Øverli KS/KMD (Avinet)

Mobile temaklienter på et 
blunk. Tor Olav Almås,  Nois

Landmåling fra lufta – erfarin-
ger og gevinster ved bruk av 
toppklasse integrert laser- og 
fotodrone. Håkon Andresen, 
Geomatikk Survey 

10:00 - 10:15 Pause

10:15 - 10:35 Den digitale kommune.  
Bent Brugård, Norkart 

Beregning av flomveier.  
Espen Gudevang, Fylkes- 
mannen i Oppland

Ortofoto av havbunnen med 
droner/AUV. N.E. Jørgensen, 
TerraNor

10:35 - 11:00 Oppmålingsforretning med 
digital utsendelse av brev.  
May Britt Hanstad, Statens 
vegvesen

Analyser for finansbransjen  
– matrikkel- og grunnboksinforma- 
sjon.  Grethe Midthaug, Ambita AS

HYMO – bruk av laserdata  
i forvaltning av vassdrag.  
Wenche Larsen, Miljødirektoratet

11.00 - 11.30 Pause med utsjekk

Plenum: Møteleder Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

11.30 - 11.55 Det digitale håpet - digitalisering av offentlig sektor fra et sosiologisk perspektiv.  
Jens Petter Madsbu, Høgskolen i Hedmark 

11.55 - 12.20
Kartkonkurranse - kåring av beste kart. Terje Midtbø og Kristoffer Kristiansen

12.20 - 13.00 IT- og samfunnsutvikling mot 2025. Eirik Newth 

13:00 - 13:10 Avslutning v/ styreleder i GeoForum

13:00 - 14:00 Lunsj og hjemreiseD
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Fritt landmålervalg – er det lønnsomt?
Som del av arbeidet med endringer i matrikkellova har KMD fått 
utarbeidet «Samfunnsøkonomisk analyse av eiendomsoppmålingen 
i Norge". Analysen er utarbeidet av Menon Economics. 
Innlegg av Einar Krafft Myhren, Arendal kommune

I arbeidet med analysen har de vært i 
kontakt med flere aktører, både i statlig, 
kommunal og privat sektor. Resultatet er 
et dokument som ikke ukritisk hyller «fritt 
landmålervalg», men hvor det likevel er 
grunn til å stille spørsmål ved noen av slut-
ningene. Menon gjør til en viss grad dette 
selv, og jeg tar ikke med deres innvendinger 
her, men nøyer meg med å peke på noe av 
det jeg er kritisk til.

Analysen konkluderer med en positiv 
samfunnsøkonomisk virkning, med en nå-
verdi på 650 mill. over en analyseperiode på 
20 år, m.a.o. 32,5 mill. /år. Tallet er imidler-
tid usikkert, og faren for at gevinsten nulles 
ut eller blir negativ er ikke godt nok belyst.

Menon forventer at en autorisasjonsord-
ning vil gi bedre kvalitet på nye oppmålin-
ger. Dette kobler de til ikraftsettelse av  
§ 7, som får et langt større omfang enn ved 
en videreføring av dagens organisering.  
§ 7 er krav om klarlagt grense før tinglysing 
av heimelsovergang. Iverksetting av § 7 
vil imidlertid uansett høyne kvaliteten på 
matrikkelen, og kan ikke tas til inntekt for 
en ny organisering. Menon forutsetter også 
at landmålerne vil framstå nøytrale. Dersom 
dette ikke skulle holde stikk kan det føre til 
at parter har med hver sin landmåler, men 
det må skje i minst 25% av sakene for at 
Menons beregning skal gå i null. Et viktig 
spørsmål her er rettssikkerheten i et slikt 
system. Parter med svak økonomi kan bli 
tvunget inn i kostbare saker i større grad 
enn i dag. I verste fall ender de opp i retten, 
noe man må tro også har en samfunnsøko-
nomisk side. I praksis har også landmåleren 

en mer omfattende rolle enn å registrere 
partenes enighet. Som fagperson hjelper 
man til med tolkning av dokumenter og 
faktiske forhold, og kan absolutt påvirke 
resultatet selv om man ikke er «dommer». 
En nøytral rolle og en reell klageadgang er 
viktig for tilliten til systemet. Tillit er som 
kjent en av grunnpilarene i vår økonomi, 
minst like viktig som olja, hevder mange.

Effektivisering er en annen suksessfaktor. 
Menon går ut fra at det ikke blir noen ef-
fektivisering med dagens modell, og at kon-
kurranse og profittpress vil føre til en økt 
effektivitet på 15%. Momenter som ifølge 
Menon vil øke effektiviteten er bl.a.:
• Redusert tidsbruk på oppmålingen
• Reduserte reisetider
• Jevnere oppdragsstrøm
• Samordning med vei- og byggutstikking
• Mer innovasjon

Redusert tidsforbruk underbygges ved at 
private landmålere i dag utfører flere forret-
ninger pr. årsverk enn de kommunale. Det 
tas imidlertid ikke høyde for at kommunene 
må gjøre en stor del av jobben, også i saker 
som settes bort. Dette kommer i tillegg til at 
private kan si «nei takk» til vanskelige saker. 
På den annen side viser tallene at det er et 
marked for private oppmålingsfirma alle- 
rede i dag. Bransjen man ønsker å etablere 
finnes altså allerede. Den brukes, men med 
kommunen som ansvarlig instans. Dette 
sikrer tilliten på en bedre måte enn forslaget 
til ny løsning.

Reduserte reisetider er det vanskelig å tro 
på. Med større område og større spredning 
av sakene vil det gå med mer tid i bilen, ikke 
mindre!

Jevnere oppdragsstrøm er svakt under-
bygd. Det baserer seg på at lavere aktivitet  
i en kommune følges av høyere aktivitet  
i andre kommuner, men man sier ikke noe 
om hvorvidt dette er tilfellet. Konjunktu-
rene i byggebransjen følger imidlertid stort 
sett samme mønster innen en region, og  
i stor grad også i landet som helhet.

Samordningen med annen stikking  
i byggefelt virker også overfokusert. Min 
erfaring er at utbyggerne ønsker merking av 

grensene etter at alt annet er ferdig. Da er 
det ingen private vei- og byggutstikkere  
å se, og samordningseffekten er vanskelig  
å få øye på.

Innovasjon i eiendomsmåling kan selv-
sagt tenkes, men hovedutfordringen her 
er at Kartverkets standarder stiller svært 
strenge krav til fremgangsmåte ved måling 
av grenser. Dette gjelder krav til tidsforskyv-
ning mellom målinger ved bruk av GNSS, 
krav til ytre pålitelighet i stedet for bruk av 
standardavvik o.a. Jordskifterettene har an-
dre krav, som gjør at målingene kan utføres 
på kortere tid. Kartverket har så langt ikke 
har vært åpne for andres synspunkter på 
sine standarder og forslag til endringer. Det 
er et tema jeg og andre har skrevet om i Po-
sisjon tidligere, men foreløpig uten virkning. 
Det er selvsagt mulig at Kartverket vil være 
mer lydhøre overfor en privat bransje – som 
til nå har vært tause på dette området, men 
en slik effekt kan like godt komme innenfor 
dagens organisering.

Parallelt med økt samfunnsøkonomisk 
nytte og bedre effektivitet spår Menon 
en prisøkning på tjenestene. Lønningene 
forventer de at ikke skal stige, så dette virker 
noe spesielt. Det mest overraskende er 
likevel at kostnadene forbundet med en så 
stor omlegging av systemet ikke er nevnt 
overhodet. Omorganiseringer, avviklinger, 
oppsigelser, systemomlegginger – alt dette 
har sin pris. Kapasiteten som går med til 
dette burde heller vært satt inn på ett eller 
flere massivprosjekter for å forbedre kvalite-
ten på matrikkelen.

Matrikkellovas formål er fastsatt i § 1, ved 
at det bl.a. skal føres et ensartet og pålitelig 
register, og at grenser og eiendomsforhold 
blir klarlagt.

En effektivisering av dette arbeidet på 
15%, uten kvalitetstap, er ikke realistisk. 
Modellen som anbefales vil føre til et dårli-
gere tilbud i distriktene, ingen vil ha krav på 
å få gjennomført en oppmåling – selv om 
oppmålingsplikten vil bestå, og den vil føre 
til dårligere funderte avgjørelser i kommu-
nenes plan- og byggesaksvedtak. Det er det 
ingen som er tjent med! 

Einar Krafft Myhren

AKTUELT
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Samlet GIS-kjernen
For 27. gang samlet Geodata AS kjernen av GIS-kunnskap i Norge. Årets Esri Norsk 
brukerkonferanse trakk drøyt 300 deltakere til over 60 foredrag 15.-17. februar.
Av: Ove Helset, Geodata AS, Foto: Sesilie Urkegjerde Halland

Som enedistributør for Esris programvare 
ArcGIS i Norge har Geodata et bredt ned-
slagsfelt i både offentlig og privat sektor. 
Gjennom tre dager gir den årlige bruker-
konferansen både innblikk i og dybdekunn-
skap om den nyeste Esri-teknologien for 
Geodatas kunder og samarbeidspartnere.

– Vi omtaler denne konferansen som 
en konferanse om teknologi og geografi. 
Kombinasjonen av avansert IT-teknologi 
og bruk av geografifag.  Men det er så 
veldig mye mer enn det. Det er en na-
turvitenskaplig, realfaglig, faktabasert 
tilnærming til problemløsning, sa admi-
nistrerende direktør Geir Hansen under 
åpningssesjonen. 

Digital evolusjon
Hansen pekte på at vi er vitne til en ny 
bølge av digital evolusjon, som kommer til 
å endre både samfunnet vårt og arbeids-
hverdagen vår.

– Jobber du i privat sektor kommer dette 
til å drives av krav fra markedet. Skal du 
henge med, må du være med på denne 
bølgen. Jobber du i offentlig virksomhet, 

vil det også være krav – gjerne fra politisk 
hold, sa Hansen med henvisning til digi-
taliseringsrundskrivet fra kommunal- og 
moderniseringsministeren som ble sendt 
ut på tampen av fjoråret.

Digitale detaljer
Under konferansen ble det vist flere ek-
sempler på hvordan moderne GIS-tekno-
logi kan benyttes på en god måte, både fra 
kunder og av Geodatas ansatte. 

Blant annet viste seksjonsleder i miljø-
dataseksjonene i Miljødirektoratet, Ingunn 
Limstrand, en live-demonstrasjon sammen 
med Geodatas Inge Anunskås hvordan de 
jobber med samordning og forvaltning av 
miljødata i Norge. Helt konkret viste de 
hvordan de jobber med å samle inn data 
ute i felt i arbeidet med å bevare artsmang-
fold og å rydde ut fremmede arter. 

– Det er et ønske om at vi har en god 
kunnskap om naturen, og det må gjøres 
effektivt. Naturen i Norge er mangfoldig 
og vi må ha gode systemer for å overvåke 
og for å følge med på de bevaringsmålene 
myndighetene våre har satt, sa Limstrand. 

Sikker åpning av Trollstigen
Halgeir Dahle fra Statens Vegvesen viste 
hvordan de bruker drone og «Drone2Map» 
fra ArcGIS for å kartlegge fjellområdene 
rundt Trollstigen i Romsdalen i forbindelse 
med åpningen av vegen etter vinteren. 
Hvert år går det ras fra Bispefonna, som 
krysser vegen på to steder, og snøforhol-
dene er med på dimensjonere åpningstids-
punktet av veien.

For å få mest mulig informasjon viste 
Dahle hvordan «Drone2Map» gir en mer 
nøyaktig kartlegging av Bispefonna, hele 
tiden for å få bedre kunnskap om hva det 
er som gjør at skredet går. Resultatet er en 
terrengmodell med imponerende 4 cm. 
oppløsning. 

– Resultatet er at vi nå ser hvor mye snø 
det er der, og vi kan lettere vurdere om 
det er skredfare og om det er trygt å sende 
turistbusser opp vegen, sa Dahle.

Festkveld og prisutdeling
De tre dagene bød på over 60 foredrag, der 
både kunder og Geodatas ansatte fikk vise 
konkrete og praktiske gjennomganger av 
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Årets Esri Norsk brukerkonferanse trakk drøyt 300 deltakere til over 
60 foredrag 15.-17. februar. Her demonstrerer Tore Jensen fra Geodata 

bevegelsesmønsteret til elgen «Alex» gjennom GPS-tracking – presentert i 3D.
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hvordan de bruker Esri-programvare for å 
jobbe med sine GIS-data. 

Under festmiddagen torsdag ble det 
også delt ut priser; Årets fyrtårn, samt 
priser for kartbidrag. Som en del av konfe-
ransen hadde Geodata i forkant invitert 
organisasjoner og bedrifter til å sende sine 
beste kart og interaktive «Story Maps». 
25 bidragsytere konkurrerte om kategori-
ene «beste kart», «beste data» og «mest 
kreative kart». Alle bidragsyterne benyttet 
ArcGIS i konkurransen og prisene ble 
delt ut under festmiddagen torsdag kveld. 
Fredrikstad kommune vant prisen for 
årets beste kart gjennom "Fredrikstad i tid 
og rom". Kartet "Pendeltrafikk i Røyken, 
Hurum og Asker" ble kåret til beste data, 
mens kartet "Endangered reefs, threa-
tened people" fra GRID-Arendal vant 
kategorien for mest kreative kart.

Årets Fyrtårnpris gikk til Terje Oppedal 
og Tomm Bergstø Monsen i BKK Nett AS 
for sitt lange arbeid med å fremme GIS med 
ESRI-teknologi gjennom over to tiår. 

På Esri Norsk brukerkonferanse møter du kjernen av GIS-
kunnskap i Norge. I år deltok det over 300 kartnerder, utviklere, 

prosjektledere, GIS-konsulenter, rådgivere og produkteiere.
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Geonorge på en-to-tre!
Geonorge samler alle geodata i Norge på ett sted. Nå skjer 
videreutviklingen i tett samarbeid med både dataeiere og - brukere. 
Tekst : Kjersti Nordskog, Kartverket

Geonorge får en stadig viktigere funksjon 
som nasjonal motor i offentlig forvaltning. 
Mange brukere forventer å finne det of-
fentlige Norges nedlastbare geodata samlet 
på Geonorge.no. 

– Et oppdatert og rikt innhold i Geonor-
ge er nøkkelen til suksess. Vi oppfordrer 
derfor hele Geodata-Norge, dataprodusen-
ter, -eiere og –brukere, til å ta Geonorge  
i bruk, sier fagredaktør Kjersti Nordskog 
for Genorge.no. Hun jobber til daglig i geo-
datakoordinatorseksjonen i Kartverket. 

Ser mot «vanlige brukere»
Geonorge har blitt lansert i flere faser, men 
dagens løsning ble i hovedsak lansert vinte-
ren 2016. Frem til nå har fokus vært på  
å lage en geodataportal for den profesjo-
nelle bruker, men fremover vil portalen 
også tilrettelegges bedre for at andre bru-
kere lettere skal finne frem uten å kjenne  
til fagspesifikk terminologi. 

– Vi vet at brukere av Geonorge har 
store forventninger, men varierende behov 
og ønsker. Signalene i stortingsmeldingen 
Digital Agenda går mot mer og tilgjengelig 
maskinlesbar informasjon fra det offent-
lige. Derfor ser vi at Geonorge også i årene 
som kommer må utvikle seg videre og 
understøtte nasjonale offentlige IT og data-
flytløsninger, sier Nordskog til Posisjon.

Hva finner du i Geonorge?
Geonorge inneholder datasett, geodatatje-
nester, og oversikt over de fleste kartpor-
taler i Norge. Dataenes produktark og 
produktspesifikasjoner knyttet til dataene 
gir nyttige tips om hvordan forstå innhol-

det og hva dataene kan brukes til. I tillegg 
inneholder metadataene informasjon om 
kvalitet og metodikk for datainnsamling. 
Søk i Geonorge kan enkelt avgrenses ved 
bruk av ulike filtre. Dataene kan lastes ned 
enten direkte fra portalen eller via lenke til 
eksternt nedlastningssted. 
SOSI, DOK og nyheter fra Norge digitalt

Geonorge inneholder også egne mo-
duler med registre og verktøy. Registrene 
tilbyr en sikker og versjonert lagring av 
faginformasjon. Her finnes for eksem-
pel SOSI-produktspesifikasjoner med 
datamodeller (UML) og kodelister som 
teknisk sett er styrende for hvordan data 
leveres. Modellregisteret er derfor en viktig 
kjernekomponent i den norske geografiske 
infrastrukturen. 

Et annet register inneholder kartografi-
regler, slik at brukere får tips fra fagetater 
om hvordan dataene bør symboliseres som 
kart. Det kan være viktig at for eksempel 
temakart ser like ut uansett hvem som 
bruker dem. Verktøy utviklet for Det of-
fentlige kartgrunnlaget (DOK) er enkle å 
bruke for kommuner og andre som skal ta 
DOK i bruk. Geonorge også stedet hvor du 
finner nyheter fra Norge digitalt. Du kan 
abonnere på tjenestervarsler, og til enhver 
tid være oppdatert på endringer i tjenester 
fra Geonorge. 

Enklere å legge data inn  
– og å få dem ut igjen
Webskjemaet som dataeiere bruker for å 
fylle inn opplysninger om data og tjenester, 
metadataeditoren, er forenklet og forbe-
dret. Metadataeditoren finnes i to forskjel-

lige utgaver. Nasjonale DOK-data, og andre 
data som fordrer mange metadata, skal 
bruke den ordinære editoren. Metadataene 
som legges inn her blir i henhold til gjel-
dende ISO-standarder og INSPIRE-krav. 
Den forenklede editoren skal brukes for 
data, hvor det kun finnes få opplysninger. 

Distribusjonsløsning 
Geonorge har en distribusjonsløsning 
som er skreddersydd for å levere data 
i henhold til produktspesifikasjonene. 
Distribusjonsløsningen hjelper dataleve-
randører å levere sine data i henhold til 
standarder og krav, slik at dataene blir 
enklere tilgjengelig for de som skal bruke 
dem.   Gjennom realiseringen av distribu-
sjoner i Geonorge har antallet WFS-tje-
nester i den norske geografiske infrastruk-
turen økt betraktelig den siste tiden. Ved 
hjelp av metadatatjenesten (CSW) kan 
metadata leses fra Geonorge og rett inn i 
for eksempel Open Source programvaren 
QGIS. Frem til nå har fokuset i utviklin-
gen av Geonorge vært på den underlig-
gende «motoren».  Selve nettsiden utgjør 
bare ca. 10 prosent av arbeidet. 

Stiller med stand stand  
på Geomatikkdagene
Geonorge stiller med egen stand under 
Geomatikkdagene på Lillehammer 28-30. 
mars. Der kan brukere og dateeiere få 
sett Geonorge i bruk eller stille eventuelle 
spørsmål til Geonorge-representantene. 
Nye og eksisterende brukere av Geonorge 
er hjertelig velkommen innom standen for 
å slå av en prat. 

I bildet sees fra venstre: Lars-Inge Arnevik, Kjersti Nordskog, 
Henrik Gulliksen Schüller og Sissel Skovly. Alle jobber  
i Geodatakoordinatorseksjonen i Kartverket og er med  
å utvikle Geonorge. Foto: Per Anders Bjørklund.



POSISJON  NR. 1 - 2017    29

MIN  DAG

God dag
Navn: Steffen Pøhner Henriksen
Familie: Samboer
Stilling: Systemutvikler hos Geodata AS

Viktigste milepæl i karrieren: 
Sivilingeniør i Geomatikk fra Norges teknisk-
naturvitenskaplige universitet (NTNU)  
i Trondheim.

Hvem har betydd mest for deg i jobbsam-
menheng gjennom årene – og hvorfor? 
Kollegaene mine i Geodata som startet  
i traineeprogrammet samtidig som meg har 
betydd mye for meg. Gjennom programmet 
ble vi en sammensveiset gjeng med ulike 
kvaliteter og interesser. De har vist meg at 
de beste resultatene kommer fra en genuin 
interesse for faget og hardt arbeid.

Ditt beste GeoForum-minne
Geomatikkdagene 2014 på Hell på studentsti-
pend fra GeoForum. Et av mine første møter 
med bransjens aktører og Geoforums ar-
rangementer. Som student fikk jeg vise frem 
mitt arbeid som foredragsholder. Glemmer 
heller ikke kartslipset til Terje Midtbø.

Hvilket program/utstyr gjør  
arbeidsdagen enklere?
Som systemutvikler bruker jeg mye tid i en 
teksteditor og i kommandovinduet. En god 
teksteditor som man kjenner godt effekti-

viserer arbeidet. Jeg foretrekker «Sublime 
Text» med en rekke utvidelser og en del 
tilpasninger. ArcGIS-plattformen står også 
sentralt i min arbeidshverdag.

Hvilken bransje skulle du ønske hadde mer 
forståelse for viktigheten av GIS/geomatikk?
Jeg ønsker at GIS/geomatikk fikk større 
plass i skolen. En grunnleggende forståelse 
av sammenhengene mellom romlige data 
hos alle er viktig for å få et riktig bilde av 
verden. Geomatikk i kombinasjon med andre 
fagfelt og interesser gir grobunn for nye ar-
beidsprosesser, løsninger og muligheter. 

Når logger du av for dagen?
Logger av når dagens arbeid er gjennomført, 
men nysgjerrigheten på ny kunnskap logger 
aldri av.

Du er kommunalminister med alle rettig- 
heter – hvor mange kommuner bør Norge ha?
Færre enn i dag. Antallet bestemmes etter 
veloverveide analyser og folkeavstemminger.

Norges fineste kommune/område?
Svelvik kommune i Vestfold fylke.

Når jeg ikke er på jobb liker jeg best å
Fortelle historien til mennesker gjennom 
fotografi

Sender stafettpinnen videre til – 
Martine Almankaas - Kystverket

NYTT OM NAVN

Jan Chr. Ryenbakken er med virkning fra 1. januar 2017 ansatt som ny regionleder i Exact Geo 
Survey. Jan er utdannet innen økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen BI og har erfaring fra 
bl.a. boligbyggelaget OBOS og entreprenørbedriften Firesafe.

Andreas Vagnildhaug er tilsatt som avdelingsingeniør ved Geodataseksjonen i Statens Veg- 
vesen, region sør med kontorsted i Kristiansand fra 1. januar 2017. Han kommer fra stilling 
som geodataingeniør i Herøy kommune, og har også jobbet som geodataingeniør i Øvre Eiker 
kommune. Andreas er født og oppvokst i fjellbygda Oppdal i Trøndelag, og har studert geo-
vitenskap i Oslo og Bergen, samt GIS i Bø. I tillegg til å være travel småbarnsfar, bruker han 
gjerne fritiden til friluftsliv og idrett.

Elina Larsen startet som geodataforvalter hos Statens Vegvesen, Region sør 1. januar 2017. 
Hun kommer fra stilling hos Terratec i Oslo der hun i 9 år har jobbet med flyplanlegging og 
prosjektledelse av ulike fly- og bilbårne sensoroppdrag. Hun har utdannelse fra geomatikk på 
NTNU, og etter utdannelsen var hun et år i Vietnam med Kartverket/Fredskorpset. Nå ser hun 
frem til nye oppgaver i Vegvesenet. Fritiden brukes mest mulig utendørs med familien på tur, 
enten i skogen, til vanns eller til fjells.
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Forslag til ny eierseksjonslov   
–  PROP. 39 L (2016-2017)

Regjeringen la i desember 2016 frem for 
Stortinget et forslag til ny eierseksjonslov.  
Bestemmelsene i gjeldende lov vil i det 
vesentlige bli videreført.  Det vil være noen 
nyskapninger, mens noe i gjeldende lov vil 
utgå.  Den nye loven er søkt få en enklere 
forståelig språkform slik at loven kan bli 
enklere tilgjengelig for bl.a forbrukere og 
øvrige ikke-profesjonelle lesere av eier- 
seksjonsloven.

Posisjons lesere kan særlig merke seg 
følgende forslag til bestemmelser:

• Det innføres en koblingsregel hvoretter 
boligseksjoner ikke kan etableres uten at 
bruksenhetene er lovlige til boligformål 
etter plan- og bygningsloven.

• Så snart kommunen har fattet et positivt 
seksjoneringsvedtak, skal vedtaket 
innføres i matrikkelen.  Dette skal skje 
selv om det løper en klagefrist.  Når det 
positive seksjoneringsvedtak er endelig, 
skal kommunen oversende «Melding til 
tinglysing» til Kartverket.

• Kjøperetten i favør av leietaker  
til bolig, utgår.

• Krav til oppmålingsforretning for tilleggs-
del «G» opprettholdes.  Slik forretning 
kan som hovedregel skje som «kontorfor-
retning», dvs uten oppmøte, oppmåling 

og merking i terrenget, forutsatt at til-
leggsdelen er definert ved koordinater.

• Seksjoneringstidspunktet fremskyndes 
til tidspunktet for rammetillatelse etter 
plan- og bygningsloven.  Dette skal gjelde 
både for nybygg og for bestående bygg.

• Dersom bruksenhet ikke blir bygd i tråd 
med rammetillatelsen, får kommunen en 
hjemmel til å reseksjonere sameiet, even-
tuelt til å slette sameiet der det ikke er 
minst to seksjoner som har bruksenheter 
som er i tråd med rammetillatelsen.

• Kommunen skal fatte seksjoneringsved-
tak og føre vedtaket i matrikkelen innen 
åtte uker fra mottak av søknad om begjæ-
ring.  Fristen kan avbrytes når rekviren-
ten må gjøre utbedringer ved søknaden.

• Kommunens saksbehandlingsgebyr skal 
ikke være høyere enn beregnet selvkost.  
Det blir ingen øvre grense for selvkost.  
Lovproposisjonen inneholder en del 
føringer for hvorledes selvkost kan fast-
settes.  Ved overskridelse av saksbehand-
lingsfristen blir gebyret redusert med 25 
prosent per påbegynt uke.

• Det innføres en ordning med tvungen 
seksjonering av ikke-seksjonert sameie 
der det foreligger eksklusiv bruksrett 
til minst én boligenhet som ligger til en 

sameieandel.  Tingretten vil i disse sakene 
på begjæring kunne beslutte seksjonering 
og opprette en medhjelper.  Det vil da bli 
medhjelperen som besørger seksjonerin-
gen overfor kommunen.

• To eller flere eierseksjonssameier vil 
kunne sammenslås på en enklere måte 
enn gjeldende fremgangsmåte, jf sek-
spunktsplan fastsatt av Kartverket.  Den 
nye fremgangsmåten blir at hjemmelsfor-
hold og heftelser fra utgående seksjoner 
i utgående eierseksjonssameie automa-
tisk blir overført til de tilsvarende nye 
seksjonene som oppstår i det bestående 
eierseksjonssameiet.  Noen tilsvarende 
regel er ikke foreslått ved splitting av et 
eierseksjonssameie.

• Lovproposisjonen inneholder føringer  
for kompetansefordelingen mellom kom-
munen og tinglysingsmyndigheten  
i seksjoneringssaker.

Kommunalkomitéen i Stortinget er satt 
opp med frist til primo mai til å behandle 
lovforslaget.  Det må utarbeides forskrifter 
til loven.  Det er i dag ukjent når en slik lov 
vil kunne tre ikraft.

GeoForum planlegger to dagers seksjone-
ringskurs i august/september.  
Mer info kommer. 

Regjeringen la i desember 2016 frem for Stortinget et forslag til ny eierseksjonslov.  
Bestemmelsene i gjeldende lov vil i det vesentlige bli videreført.  Det vil være noen 
nyskapninger, mens noe i gjeldende lov vil utgå.  Den nye loven er søkt få en enklere 
forståelig språkform slik at loven kan bli enklere tilgjengelig for bl.a forbrukere og 
øvrige ikke-profesjonelle lesere av eierseksjonsloven.
Tekst: Hugo Torgersen, registerfører Statens kartverk, 18.02.2017
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Full score på alle punkter

Kontrakten omfatter leveranse av funk-
sjonalitet for feilavdekking og ajourhold 
av hele Oslo kommunes forvaltnings-
base i tillegg til brukeradministrasjon 
og håndtering av historikk. I oppdraget 
inngår også konverteringsrutiner fra ek-
sisterende løsning til datamodellen som 
benyttes i ISY WinMap.

– Før vi gikk ut i markedet lagde vi en 
kravspesifikasjon på vel 60 punkter. NoIS 
sitt tilbud fikk tro det eller ei, full score 
på det aller meste. Det var bare ett par 
punkter der de ikke traff, blant annet på 
historikk som er på plass nå, sier enhetsle-
der, avdeling for geodata- plan og temakar-
tenheten, Stein Moen.

Viktig å ta vare på historikken 
Kommunens plandatabaser i Oracle skal 
gjennom prosjektet konverteres til en 
standardisert datastruktur. Kommunens 
ansatte i plan- og bygningsetaten har nå 
fått opplæring i ISY WinMap og heret-
ter forvaltes arealplanene i Oslo i denne 
løsningen. 

– Det er viktig for oss å kunne vise 
hvordan et regulert område så ut på et gitt 
tidspunkt mer en ti år tilbake i tid. Det 
eksisterende forvaltningssystemet hånd-

terte historiske data på en god måte og vi 
hadde som et krav at det nye forvaltnings-
systemet måtte være minst like godt på 
dette området. ISY WinMap løste dette på 
utmerket vis, forklarer prosjektingeniør 
Roy Bjørnstad.

– Når data foreldes, vil det for vår etat 
være ønskelig å ta vare på de historiske da-
taene – både for historisk dokumentasjon 
og for å kunne foreta tidsserieanalyser. For 
eksempel kan det være behov for historiske 
kart som et vedlegg til klager som skal til 
fylkesmannen. Eiendoms- og byfornyel-
sesetaten har også ved flere anledninger 
etterspurt historisk reguleringssituasjon, 
poengterer Bjørnstad. 

Database med 11 000 reguleringsplaner
– Oslo er en stor by i rivende utvikling 
og det er for tiden over 4800 «levende» 
reguleringsplaner i Oslo. Det vil si at de 
er juridisk bindende. I tillegg kommer 
planer under arbeid og planer som er 
opphevet. Så totalt sett er det over 11000 
planer i basen, sier Bjørnstad. 

Loggføring gir økt sikkerhet
– En annen ting som er viktig for oss, er 
muligheten til å loggføre endringer i ba-

sen. La oss for eksempel si at en gårdeier 
får lov til å bygge en ekstra etasje på et 
bygg hvis hun samtidig sørger for to nye 
parkeringsplasser. Det er jo ingen tvil 
om at en eventuell endring i arealet på 
parkeringsplassene som «gir» to ekstra 
plasser, vil innebære store økonomiske 
konsekvenser for gårdeier. Nettopp 
derfor er loggføring av slike endringer så 
viktig for oss. NoIS sin løsning tar på en 
god måte vare på sikkerheten slik at vi 
har full kontroll på hva som blir gjort og 
hvem som gjør hva.  

Database for planer Unntatt offentlighet
I tillegg til detaljreguleringsbasen og 
kommuneplanen vil det også oppret-
tet en base kalt Unntatt offentlighet 
som kun noen få saksbehandlere skal ha 
tilgang til.

– For en kommune som Oslo som også 
er landets hovedstad vil det alltid være 
noen objekter som må være unntatt offent-
lighet, som ikke hver saksbehandler skal se. 
Derfor får vi opprettet en egen base med 
spesiell tilgangskontroll. Jeg tror ikke det er 
noen andre som har en slik base, avslutter 
Moen. 

Oslo kommunes Plan- og bygningsetat har valgt å inngå kontrakt med 
NoIS om ISY WinMap Pro som forvaltningsløsning for arealplaner. 
Kontaktperson i NoIS: Kjell Sandal 

PRESSEMELDING FRA NORCONSULT  
INFORMASJONSSYSTEMER AS (NOIS)

SMÅSTOFF



Returadresse:
GeoForum 
Hvervenmoveien 49,
3511 Hønefoss

Les mer på www.isy.no eller kontakt: 
kjell.sandal@norconsult.com - telefon: 454 04 670

Med ISY WinMap Pro får du alt du trenger av  
funksjonalitet for analyser og databasekoblinger i ett  
verktøy. I tillegg er dette grunnsystemet for våre  
moduler for matrikkel, plan og landmåling. 

Med ISY WinMap Pro kan du: 

• Foreta dynamiske analyser på tvers av databaser og tjenester
• Effektivisere din produksjonsløype for landmåling,  
   matrikkel og saksbehandling
• Produsere arealplaner med enkle og samtidig  
   avanserte funksjoner
• Lage kartografiske kvalitetsprodukter

ISY WINMAP PRO 

En komplett GIS-løsning 

  Analyse 
  Databasekobling 
  Matrikkel
  Plan
  Landmåling 


